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Beste kampeertoerist,
In de open brief die Vlaamse Kampeertoeristen in maart
2013 verstuurde aan alle Vlaamse burgemeesters*, braken
wij een lans voor een doordacht gemeentebeleid inzake
motorhometoerisme met één ultiem doel: de creatie van een
netwerk aan camperplaatsen in heel Vlaanderen.
Die open brief is niet in dovemansoren beland en sindsdien
wordt VKT regelmatig door gemeentebesturen en/of toeristische
diensten gecontacteerd en bevraagd, zowel inzake regelgeving
als voor advies omtrent de realisatie van motorhomeparkings.
Het doet ons dan ook telkens weer plezier wanneer er resultaten
geboekt worden. De gemeenten Sint-Katelijne-Waver en Balen
zijn de laatste nieuwkomers (zie verder in rubriek Zwerfautoinfo). Maar het mag en moet sneller en meer! Cijfers laten er geen
twijfel over bestaan dat het aanbod aan camperplaatsen in
Vlaanderen ontoereikend is en de vraag verder toeneemt.
Bij het begin van de zomer hebben de constructeurs en
importeurs van vrijetijdsvoertuigen in België, verenigd in
de BCCMA, in samenwerking met onder meer VKT, nu ook
een inspanning geleverd om alle Vlaamse gemeenten aan te
schrijven en te overtuigen van de toeristische meerwaarde van
motorhomeparken met overnachtingsmogelijkheden.
Halfweg deze zomer is Toerisme Vlaanderen ook opnieuw in
actie geschoten om een oplossing te zoeken voor het tekort aan
camperplaatsen. Alle Vlaamse gemeenten werden aangeschreven
en geïnformeerd over de nieuwe normen voor camperterreinen in
het logiesdecreet, en gelijktijdig bevraagd over de parkeerplaatsen
op hun grondgebied en de mogelijkheden om er te overnachten.
Wij hopen op zijn minst dat daar dan eerlijkheidshalve aan
toegevoegd werd dat het aan gemeenten toegelaten is om
gratis overnachtingsplaatsen aan te bieden zonder verplichting
te investeren in een aantal voorzieningen. Als de plaatsen
gratis zijn, valt men niet onder het logiesdecreet en moet
men ook niet voldoen aan de normen. Indien een gemeente
dit soort plaatsen voorziet op een publieke parking, moet zij
wel haar verordeningsreglement hierop afstellen indien dat het
overnachten op het openbaar domein zou verbieden. Maar dat is
dan ook het enige.
Alle inspanningen voor meer camperplaatsen zijn welkom!
Hilde Vanhoutte
Hoofdredacteur
* De open brief 2013 aan alle Vlaamse burgemeesters kan je nalezen op www.vkt.be
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