RESUMÉ
Overleg Stuurgroep Cultuur & Erfgoed, Recreatie & Toerisme
Algemeen
Omschrijving
Aanwezig

Afwezig
Contactpersoon
E-mail
Vertrouwelijk
Kenmerk

26 januari 2017

Tijmen Smit (voorzitter), Anne-Marie Kennis, Miriam van Meerten, Wimar Jaeger,
Nicolien van Vroonhoven, Marlous Verbeek, Astrid Heijstee, Sandra van Rijkom,
Jan-Jaap de Kloet, Martijn Smit, Pieter de Groene, Mariëtte Zivkovic-Laurenta
(secretaris, Regio), Yvonne van der Zee (Regio), Marga Barink (verslag, Regio)
Gasten: Janine Caalders en Daan Martens (NP Heuvelrug)
Joan de Zwart-Bloch, Gerrit Pas, Peter Eijking, Roland van Benthem
Mariëtte Zivkovic-Laurenta; Yvonne van der Zee
m.zivkovic@regiogv.nl; y.vanderzee@regiogv.nl
Nee
17.0001578

Nationaal Park Heuvelrug
Stuurgroep Cultuur & Erfgoed, Recreatie & Toerisme draagt het initiatief om tot een Nationaal Park
Heuvelrug te komen een warm hart toe en de stuurgroep doet een klemmende oproep aan het
Goois Natuur Reservaat (GNR) om zich in stelling te brengen om het initiatief voor het Nationaal
Landschap Heuvelrug te kunnen steunen. Belangrijk aandachtspunt is dat GNR dan zowel op
bestuurlijk- als op managementniveau voldoende uitgerust moet zijn om aan deze taak invulling te
kunnen geven.
Iktoon!
Iktoon is een landelijk initiatief dat jaarlijks plaatsvindt in juni, waarbij amateurkunst breed wordt
gepresenteerd. De gemeenten willen de amateurs en amateurverenigingen enthousiasmeren om
hieraan mee te doen. Iktoon zet de amateurkunsten en hun verenigingen op de kaart. De Regio
zorgt voor regionale publiciteit en coördineert.
Toerisme Gooi & Vecht
De nieuwe voorzitter van Toerisme Gooi & Vecht, Martijn Smit, benadrukt het belang van een
eenduidige opdracht aan Toerisme Gooi & Vecht. De stuurgroep heeft Amsterdam Marketing de
opdracht gegeven om op basis van o.a. een cijfermatige analyse te adviseren hoe de organisatie van
Toerisme in Gooi en Vechtstreek versterkt kan worden, wat de rolverdeling is tussen overheid en
instellingen/ondernemers en welke focus moet worden aangebracht in werkwijze en wat de
gewenste output is.
Floriade 2022
Landschapsarchitect Niek Roozen heeft een gefaseerde offerte met planning opgesteld om het
concept voor deelname van Gooi en Vechtstreek aan de Floriade uit te werken. Gestart zal worden
met de fasen 1 en 2. Zowel de mogelijkheden beschrijven voor een fysieke presentatie op het
Floriade-terrein zelf als uitvergrote activiteiten op basis van structurele landschappelijke en culturele
kwaliteiten in de regio, maken deel uit van het door Roozen te realiseren concept. Het is de
bedoeling dat zijn plan, met focus op de Floriade, bestaande programma’s benut en dat de totale
aanpak beklijft in een blijvende waarde voor de regio. Op 23 maart a.s. geeft Niek Roozen een
presentatie in de Stuurgroep CERT, op 11 mei a.s. in het portefeuillehoudersoverleg Fysiek Domein.
Naar verwachting worden fasen 1 en 2 in het najaar afgerond.
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