Nieuwsbrief nr 2 - 17 januari 2019

RECREAD-memorandum verkiezingen:
maak uw eigen punt!
Zonder verder tegenbericht vinden op zondag 26 mei 2019 de verkiezingen plaats voor het federaal,
Vlaams en Europees parlement.
RECREAD werkt momenteel, in samenwerking met UNIZO, aan een memorandum voor de politieke
partijen en toekomstige beleidsmakers. Daarin willen wij aandacht vragen voor specifieke knelpunten
waarmee ondernemers in de verblijfsrecreatie geconfronteerd worden.
Hoog op de RECREAD-agenda staat de kwestie van oneerlijke concurrentie door lokale besturen en
andere publieke actoren op de groeiende kampeerautomarkt. Maar ook thema’s zoals ruimtelijke
ordening, mobiliteit, logieswetgeving, fiscaliteit, milieu- en diverse wetgevingen, en toeristische promotie
van de sector behoren tot ons aandachtsveld.
Heeft u als ondernemer suggesties of zeer concrete voorbeelden van knelpunten voor ons memorandum?
Laat het ons snel weten voor 15 februari 2019 via e-mail of telefonisch contact. Contacteer Dirk Metsu via
dirk.metsu@recread.be of 0497/57 78 73.

RECREAD-OOST Netwerkmoment:
Glamping op Domein Warredal
Het netwerkmoment OOST vindt plaats op dinsdag 22 januari 2019 vanaf 16.00 u.
Locatie: Domein Warredal, Ketelstraat 77 te Neeroeteren.
Op het domein ontdekt u o.a. het nieuwe glampingconcept Nutshell Forest Camp met de Cosy Cabins.
Na de rondleiding volgt een gezellig netwerkmoment met een drankje en een hapje aangeboden door
RECREAD.
Om praktische redenen is inschrijven noodzakelijk met opgave van de namen van de deelnemers namens
uw aangesloten bedrijf. Deelname is gratis en exclusief voor leden. Nog niet ingeschreven? Mail uw
deelname nog uiterlijk vandaag aan Els Dierendonck, verantwoordelijke Administratie,
els.dierendonck@recread.be.

RECREAD-WEST Netwerkmoment:
een gesmaakt initiatief
Op 14 januari 2019 jl. vond het RECREAD-netwerkmoment WEST plaats in C-Hotel Upstairs te Oostende.
Een 25-tal RECREAD-collega’s waren op de afspraak. Ze luisterden naar de gastheer hotelondernemer
Xavier Vercaemst en winnaar van de Toerismeprijs West-Vlaanderen 2018. Hij kreeg de prijs voor zijn
werk als innovatieve ondernemer (regio Kust). Daarna werd een bezoekje gebracht aan een aantal van
de nieuwe concept hotelkamers van Hotel Upstairs. In de gezellige lounge werd vervolgens nog lang
nagekaart met de gastheer en onder de aanwezige collega’s.

Blusopleiding WEST: nog 7 plaatsen!
Bent u of zijn uw medewerkers voldoende vertrouwd met de werking
van blusapparaten? Voor de blusopleiding (WEST) op 25 februari
a.s. zijn er nog 7 plaatsen. Heeft u belangstelling hiervoor? Schrijf
dan snel in!
25 februari 2019: Camping Westende, Westendelaan 341,
Westende van 9 tot 12 u.
De plaatsen zijn beperkt tot 15 deelnemers.
Prijs: 115 euro per persoon (exclusief btw)
U ontvangt nadien per persoon een deelname-attest
Inschrijven tegen 28 januari
els.dierendonck@recread.be.
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Update snel uw foto’s op camping.be!!
De winterperiode is het ideale moment om even uw bedrijfsgegevens en fotomateriaal op
www.camping.be en www.buitengewoonverblijf.be bij te werken. Heeft u tijdens het afgelopen seizoen

nieuw fotomateriaal verzameld? Zijn er nieuwigheden te melden op uw bedrijf? Gebruik dit dan om uw
webpagina’s op te frissen. Volgende maand februari gaat de vernieuwde site camping.be online.
RECREAD-leden kunnen voor hulp een beroep doen op het RECREAD-secretariaat via Els Dierendonck,
verantwoordelijke Administratie via els.dierendonck@recread.be.

Provinciedomein Raversyde
De Provincie West-Vlaanderen werkt een toekomstvisie uit voor
provinciedomein Raversyde in een provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplan (PRUP). Er wordt daarom op 26 januari tussen
13.30 en 16.00 uur in OC Ter Yde, Duinenstraat 172 een infomarkt
georganiseerd waar de plannen aan de hand van infopanelen
toegelicht worden.
Iedereen kan de infopanelen komen bekijken en vragen stellen aan
de ontwerpers.
Daarnaast wordt de mening van de burger over de plannen gevraagd tijdens een periode van publieke
raadpleging. De publieke raadpleging loopt van maandag 14 januari tot en met vrijdag 15 maart 2019.
Iedereen kan opmerkingen en suggesties indienen via: het digitaal inspraakformulier of via e-mail op
ruimtelijkeplanning@west-vlaanderen.be.
Alle documenten en informatie zijn te vinden op www.west-vlaanderen.be/PRUPRaversyde.
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