
WAT DOET WESTTOER VOOR 
UW STAD OF GEMEENTE



TOERISTISCHE 
ONTWIKKELING 

• Advies over toeristische ontwikkeling 
• Begeleiding van onthaal, attracties, 

familievriendelijkheid
• Begeleiding van logies, restaurants en 

andere ondernemers
• Q-traject: kwaliteit bij toeristische spelers
• Netwerk van Toeristische Infopunten
• Begeleiding van het Provinciaal 

subsidiereglement voor Toeristische 
Impulsen

• Bovenlokale toeristische projecten
• Uitvoeren van betalende opdrachten, oa. 

strategische beleidsplanning

KENNISCENTRUM

• Inventarisatie van het toeristisch aanbod 
in uw stad of gemeente en aan de Kust 

• Opvolging van de totale toeristische 
logiesvraag in uw stad of gemeente en aan 
de Kust 

• Inschatting van het aantal dagtoeristen in 
uw stad of gemeente en aan de Kust

• KiTS jaarrapport met cijfers rond aanbod, 
vraag en bestedingen in uw stad of 
gemeente en de Kust

• KiTS snelle monitor met vraagcijfers van 
uw stad of gemeente en de Kust 

• Flyer met kerncijfers Toerisme aan de Kust 
• Rapport voor het logies met 

bezettingscijfers  
• Regiogericht onderzoek bij verschillende 

types toeristen
• Specifiek onderzoek tegen betaling, o.a. bij 

musea en attracties

REGIOWERKING

• Opmaak van een beleidsplan voor de 
toeristische regio samen met uw stad of 
gemeente en de sector

• Vertaling naar jaarlijkse actieplannen en 
de opvolging ervan 

• Samen met de gemeenten coördineren 
en uitvoeren van de toeristische 
marketingcampagnes voor de regio

• Eerste aanspreekpunt voor alle publieke 
en private toeristische actoren in de regio

• Coördineren van bovenlokale toeristisch-
recreatieve projecten en acties

• Opvolging van Europese en Vlaamse 
subsidiemogelijkheden

• Organisatie van vorming en 
begeleidingstrajecten voor de toeristisch-
recreatieve ondernemers in uw stad of 
gemeente

• Samenwerking en netwerking binnen de 
toeristische sector bevorderen in de regio

• Organisatie van de startavond van uw 
regio

MARKETING 

• Marketingcampagnes voor de regio Kust 
met voor elke stad en gemeente een 
aanbod voor de aanwezige toerist.

• Overkoepelende marketingcampagnes 
voor fietsen, wandelen en tafelen, met 
voor elke stad of gemeente een aanbod 
voor de aanwezige recreant.

• Verzamelen van alle toeristische 
en recreatieve producten in WIN-
sectorportaal. Is beschikbaar als open 
data voor gemeenten.

• Mediabank om op efficiënte wijze 
alle foto’s en video’s te beheren en te 
ontsluiten, ook op gemeenteniveau.

Westtoer ontwikkelt kwaliteits-
vol en duurzaam toerisme in 
West-Vlaanderen om het welzijn 
en de welvaart in de provincie te 
bevorderen. Om dit te realiseren 
deelt Westtoer de provincie op in 
regio’s (Kust, Brugse Ommeland, 
Westhoek, Leiestreek). Westtoer 
werkt samen met de publieke en 
private sector.

RECREATIE

• Beheer en onderhoud van het fietsnetwerk en de provinciale fietsroutes
• Zorgen voor een aantrekkelijk wandelaanbod met lusvormige wandelroutes,  

11 wandelnetwerken en diverse stads- en erfgoedwandelroutes
• Partner voor de ontwikkeling en realisatie van zitbanken, picknickplaatsen, comfort- en 

belevingselementen zoals uitkijkpunten (Horizon 2025), knuppelpaden, klaphekjes
• Korting van 35 % op de aankoop van onze producten (20% voor boxen)



Koning Albert I-Laan 120
8200 Sint-Michiels (Brugge)
T +32 50 30 55 00
dekust@westtoer.be
www.dekust.be

Koning Albert I-Laan 120
8200 Sint-Michiels (Brugge)
T +32 50 30 55 00
info@westtoer.be
www.westtoer.be

WESTTOERREGIOWERKING  
TOERISME KUST


