
Rap Op Stap: Nieuw reiskantoor voor mensen
met beperkt budget in Ledeberg

Op 28 maart 2018 opende in Ledeberg een nieuw reiskantoor voor mensen met een
beperkt budget, ook wel een Rap Op Stapkantoor genoemd. Het bureau zal
uitgebaat worden door de Dienst Toerisme en vrijwilligers. U vindt het bureau in
het Lokaal Dienstencentrum De Knoop.
 

Waarvoor kan je bij een Rap Op Stapkantoor terecht?

Een Rap Op Stapkantoor zoekt naar een reisaanbod op maat voor mensen met een
beperkt budget. Het gaat zowel over toeristische uitstappen, als over sport- of
cultuuractiviteiten of langere reizen. De medewerkers zoeken naar uitstappen of
vakanties aan kortingen en dat op basis van de interesses en wensen van de klant.
 



In veel gevallen is het niet alleen de kleine portemonnee die maakt dat mensen niet op
uitstap gaan. Ook psychologische en praktische drempels spelen parten. Om die reden
zijn de Rap Op Stapkantoren zeer toegankelijk. Iedereen kan er vrijblijvend
binnenstappen tijdens de openingsuren. Je hoeft geen lid te zijn en geen afspraak te
maken.
 

Oost-Vlaanderen telt de meeste Rap Op Stapkantoren

In 2015 telde de provincie Oost-Vlaanderen maar drie kantoren. Door een financiële en
inhoudelijke ondersteuning brengt het provinciebestuur Oost-Vlaanderen daar
verandering in. In 2017 gingen 11.229 personen met een beperkt budget op stap via een
Oost-Vlaams Rap op Stapkantoor. Dit jaar wil de Provincie met de Rap Op Stapkantoren
20.000 Oost-Vlamingen bereiken.

Binnenkort zullen er op 52 locaties in 29 verschillende gemeenten en steden in Oost-
Vlaanderen Rap op Stapkantoren te vinden zijn. Het provinciebestuur werkt daarvoor
nauw samen met het Steunpunt Vakantieparticipatie.

'Het positief effect van een leuke daguitstap of vakantie op je persoonlijk
welbevinden wordt onderschat. Ook mensen met een beperkt budget hebben
behoefte aan vakantie. Daar willen we met de Rap Op Stapkantoren een antwoord
op bieden'

— Eddy Couckuyt, gedeputeerde bevoegd voor Welzijn en Toerisme.

Rap Op Stap in Gent

Het Rap Op Stap kantoor in Ledeberg is niet het eerste in Gent: er is er al eentje in Sint-
Kruis-Winkel, dat uitgebaat wordt door Vzw Kompas en er is een kantoor in de Brugse
poort, uitgebaat door Al Minara vzw. Het kantoor in Ledeberg is dus het derde kantoor in
Gent, maar het is wel het eerste dat uitgebaat wordt door een Dienst Toerisme. Het
kantoor zal bemand worden door een personeelslid van de Dienst Toerisme en twee
vrijwilligers.



'Met dit Rap Op Stapkantoor willen we aan iedereen de kans geven om ons
gevarieerde aanbod in Gent te ontdekken: van culturele parels, over toeristische
attracties tot sportieve uitstappen en evenementen. Iedereen is welkom in dit
kantoor en de medewerkers zullen u graag helpen zoeken naar de perfecte,
betaalbare uitstap.' 

— Annelies Storms, schepen van Cultuur en Toerisme

Praktisch

Rap Op Stap - Toerisme Gent is open elke woensdag- en vrijdagmiddag tussen 14 en
17.30 uur.
Adres: LDC De Knoop, Hundelgemsesteenweg 125, 9050 Ledeberg, tel. 09 266 45 69,
e-mail

Informatie
Lien Braeckevelt, Pers en communicatie kabinet Schepen Annelies Storms, gsm. 0486 91
18 21, e-mail lien.braeckevelt@stad.gent
David Talloen, beleidsmedewerker Gelijke Kansen Provincie Oost-Vlaanderen, tel. 09 267
71 46, e-mail david.talloen@oost-vlaanderen.be

Bevoegd

Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme, en
Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 51 45, e-mail:
schepen.storms@stad.gent
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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