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Handvest voor een duurzaam toerisme in de gemeente van Waimes 
 
Toerisme is een culturele, sociale en economische bedrijvigheid met nauwe betrekking tot het 
milieu. 
Voor de toeristen is dit vooral een culturele activiteit met het enige doel andere levenswijzen en 
omgevingen te ontdekken. 
Het is ook een sociale activiteit om even uit zijn hedendaagse leven te vliegen, en andere personen 
te ontmoeten. 
Ten slotte is het ook een economische bedrijvigheid: eten, slapen, verbruiken, aankopen, het 
onderkomen betalen en daardoor ook bijdragen tot positieve economische gevolgen op gebied van 
het aanwerven van personeel. 
Voor onze streek speelt de natuur een bijzondere rol en de kwaliteit van de omgeving is een troef 
voor onze regio. 
Daardoor moet de invloed van het toerisme op de natuur zo gering mogelijk blijven. 
Een duurzaam toerisme, eerbiedig voor deze omgeving en de bevolking, moet dan ook de 
instemming van iedereen krijgen: 

- De locale spelers met directe betrekking tot deze bezigheid, ttz:  huurders, restaurateurs, 
uitbaters van activiteiten, prestatieplichtigen, enz.… 

- Bezoekers ( eendaags bezoekers of langdurige bezoekers) 
- Iedereen die een betrekking heeft met het onthalen, het informeren en het promoten van 

onze regio 
- De overheid en de locale bevolking 

 
Aan iedereen die het eens is met ons standpunt willen we officieel een verdrag laten tekenen. 
Dit betekent dat er specifieke verplichtingen aan verbonden zijn, onder andere op gebied van het 
ontwerpen en het uitbaten van toeristische gebouwen. 
De gemeente Waimes telt er meer dan 200 en nieuwe bouwvergunningen blijven maar toe 
stromen. 
Dit betekent dat er soms in onze deelgemeentes 25 tot 30 toeristische gebouwen staan, soms een 
zestal in eenzelfde straat! 
In sommige gevallen, en wanneer het gaat om woningen met grotere ontvangst mogelijkheden, 
ontstaan er soms lawaai storingen of onrust voor de omgeving. 
Om hiervoor een oplossing te vinden, en met de medewerking van de administratieve politie, 
wordt aan de eigenaars van deze gebouwen gevraagd om een verantwoordelijke persoon aan te 
duiden, die ter plaatse woont ofwel in de nauwe naburigheid. 
Deze persoon moet dan ook zorgen voor de rust van de buren en antwoorden op eventuele 
interpellaties of klachten van deze laatsten. 
De gegevens van deze persoon worden aan de aanwonende bewoners mede gedeeld. 
De vakantiegangers krijgen ook een geschrift om op de hoogte gebracht te worden van deze 
toestand. 
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Handvest voor een duurzaam toerisme in de gemeente van Waimes 
 

  Bestemd voor de vakantiehuurders en aan te plakken in het vakantiehuis 

 

 

Mevrouw, Mijnheer, 
 
De gemeente Waimes is zeer gelukkig U te verwelkomen op haar grondgebied. 
 
Onze gemeente biedt veel mogelijkheden om U te ontspannen in een natuurrijke omgeving. 
Meer dan 7200 personen maken deel uit van deze gemeenschap. Toerisme is naast de andere 
economische activiteiten een belangrijke rolspeler. 
We streven naar een duurzaam toerisme die rekening houdt van de natuur omgeving maar ook 
van het welzijn van onze inwoners. 
De aanwezigheid van toeristen woningen op ons grondvlak is soms een oorzaak van onrust en 
stoornis voor de buren. 
 
Om dit te vermijden heeft Mijnheer/Mevrouw ……………………………………………………, 
eigenaar van het huis dat U momenteel bewoond, de volgende persoon aangesteld om voor de 
kwaliteit van uw verblijf en de rust van uw buren te zorgen: 
 
Mijnheer/Mevrouw………………………………………………………………………………….. 

wonende……………………………………………………………………………………………… 

in 4950 ……………………………………………………………………………………………… 

Tel/Mobiel……..……………………………………………………………………………………… 

 

We vragen U om zijn/haar aanbevelingen en raadgevingen te volgen en wensen U een 
aangenaam en rustig verblijf op ons grondgebied. 
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Handvest voor een duurzaam toerisme in de gemeente van Waimes 
 

Document voor eigenaar/ verantwoordelijke (terug te sturen) 

 

Ik/we ondertekende(n) ....................................................................................................................................................... 

eigenaar/ uitbater van het volgende toeristisch woonhuis 

“………………………………………………………………………………..…………….” 

gelegen……………………………………………………………………………………… 

 4950………………………………………………………………………………………… 

instemmend met het handvest voor een duurzaam toerisme in de gemeente Waimes en met het 
doel een kwalitatief verblijf te bezorgen aan de inwoners van mijn vakantiehuis en de rust van de 
buren te garanderen, heb(ben) de volgende persoon aangesteld : 
 Mijnheer/Mevrouw…………………………………………………………….…..………… 

 wonende……………………………………………………………………………………… 

 in 4950………………………………………………………………………………..……… 

 Tel/mobiel………………………………………………………………………………..…… 

 Email……………………………………………………………………………………….….. 

Deze persoon woont in de buurt van het vakantiehuis. Ze heeft als opdracht de vakantiegangers te 
ontvangen en in te lichten. Indien nodig, heeft ze ook tot taak de vakantiegangers aan te manen 
hun gedrag aan te passen om de rust en de vreedzaamheid van de buren te garanderen. 

                       De eigenaar/ uitbater 

Datum…………………….         ……………………………………………………… 

 

  

Ik ondertekende, Mr/Mevr…………………………………….………………………., aangesteld 
door Mr/Mevr………………………………………………………………………………….neem 
de verantwoordelijkheid om bovenvermelde taak uit te voeren. 

       
                                                                                          De locale verantwoordelijke 
 
Datum………..………….                            ……………..……………………… 


