
 08 december 2020, 09:30 (CET)

Gezocht: nieuwe uitbater camping
Blaarmeersen voor minstens 20 jaar

Farys en de Stad Gent gaan op zoek naar een concessionaris die vanaf 2022 voor

minstens 20 jaar zal instaan voor de uitbating van camping Blaarmeersen. De

toekomstige uitbater moet mikken op een breed publiek en integrale

toegankelijkheid. De camping moet ook dé plek worden voor doortrekkers en

citytrippers.

Wat wordt er verwacht

⏲

http://persruimte.stad.gent/


Camping Blaarmeersen, in het beheer van Farys, is gevestigd in de groene long van Gent, bij het

sport- en recreatiepark Blaarmeersen en vlak bij het historisch stadscentrum van Gent. De

toekomstige uitbater beschikt over een camping van 10 hectare, momenteel vergund voor 437

plaatsen. De uitbater zorgt voor een duurzame renovatie van de aanwezige infrastructuur, maar

kan de invulling en timing van de investering zelf bepalen. Een deel van de investeringen kan

gesubsidieerd worden door Farys.

De toekomstige uitbater moet zich richten op een breed publiek, met bijzondere aandacht voor

gezinnen met kinderen. Ook integrale toegankelijkheid is essentieel. De camping moet

bovendien dé plek worden voor doortrekkers en citytrippers. De overeenkomst zal ingaan op 1

januari 2022, wordt afgesloten voor een looptijd van 20 jaar en is éénmalig verlengbaar met een

periode van 10 jaar.

Indieners krijgen carte blanche omdat elk fris idee welkom is. Een nieuwe start,
een camping die klaar is voor het toerisme van de toekomst, dat is wat we
zoeken voor onze camping Blaarmeersen. 
— Sofie Bracke, schepen van Sport 

Procedure

Geïnteresseerden nemen contact op met Lieslot Loyson via lieslot.loyson@farys.be of via 09 241

06 50 om een afspraak te maken voor een verplicht plaatsbezoek. Kandidaten dienen hun

offerte ten laatste op maandag 15 maart 2021 elektronisch in via het e-tenderingplatform.

Kandidaten moeten eveneens hun referenties en ervaring met betrekking tot exploitatie van een

kampeerterrein kunnen voorleggen. Kandidaturen worden beoordeeld op visie, businessplan,

geplande investeringen en jaarlijkse concessievergoeding. De overeenkomst zal tijdens het

onderhandelingstraject verder uitgewerkt worden.

Contact

Lieslot Loyson, assistent aankoop Farys, tel. 09 241 06 50, e-mail lieslot.loyson@farys.be

Eline Creve, woordvoerder schepen Bracke, gsm 0473 83 75 82, e-mail eline.creve@stad.gent

Bevoegd

Sofie Bracke
Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, gsm 0473
83 75 82, e-mail schepen.bracke@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 261.000 inwoners en 78.400 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. Meer info via www.stad.gent.

Betrokken

Bram Van Braeckevelt
Schepen van Personeel, Werk en Sociale Economie, Openbare Netheid en Toerisme, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 40, e-mail schepen.vanbraeckevelt@stad.gent
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