
 
Cultuur & Erfgoed, Recreatie & Toerisme (CERT)  

REGIOPODIUM#5 
Wanneer: maandag 2 oktober 2017 

Tijd: 18.00-19.30 uur 

Waar: Regiokantoor, Burgemeester de Bordesstraat 80, te Bussum 
 

Het Regiopodium is het platform voor raadsleden en bestuurders om informatie uit te wisselen over 

lokale en (boven)regionale ontwikkelingen. 
 

Programma Cultuur & Erfgoed, Recreatie & Toerisme (CERT) 

Tijdens dit Regiopodium nemen we u mee in de ontwikkeling van het programma Cultuur & 

Erfgoed, Recreatie & Toerisme en komen de actuele ontwikkelingen, mijlpalen en resultaten aan bod. 

Belangrijk thema en rode draad is dat samenwerking op het gebied van cultuur & erfgoed nieuwe 

perspectieven en mogelijkheden biedt. Door een combinatie te maken met de doorontwikkeling van 

recreatie & toerisme, wordt ook de regionale cultuurmarketing versterkt. Ook geven we een inkijkje 

in het onlangs vastgestelde Regiobeeld Cultuur & Erfgoed en in het voorlopige advies van 

Amsterdam Marketing om het regionale bureau Toerisme Gooi & Vecht te ontwikkelen tot een 

regionale marketingorganisatie. 

 

Kwaliteitsplekken in Gooi en Vechtstreek 

Welke waarden – cultureel, historisch, landschappelijk – kenmerken onze regio, en hoe vergroten we 

deze (aantrekkings)kracht? Om de kwaliteiten van Gooi en Vechtstreek goed te organiseren, op de 

kaart te zetten en met elkaar te verbinden, is focus aangebracht door kwaliteitsplekken te 

benoemen. Zowel vanuit Cultuur & Erfgoed als vanuit Recreatie & Toerisme vindt ontwikkeling 

plaats binnen deze kwaliteitsplekken. Voor Cultuur & Erfgoed vanuit versterking en samenwerking 

van de culturele instellingen en voor Recreatie & Toerisme als positionering van belevingsgebieden 

en versterking van het toeristisch-recreatieve aanbod. 

 

Floriade Almere 2022 

De regiogemeenten hebben eind 2014 besloten nader te laten onderzoeken welke mogelijkheden er 

zijn voor deelname aan de Floriade in 2022. Begin 2017 is aan Niek Roozen, landschapsarchitect uit 

Weesp, gevraagd in beeld te brengen wat de mogelijkheden zijn en hoe deelname een blijvende 

waarde voor de regio kan betekenen en bovendien aansluit bij de kwaliteitsplekken die zijn 

benoemd. Tijdens het Regiopodium zal Niek Roozen zijn ideeën op inspirerende wijze uiteenzetten.  

 

Programma  

Tweede etage van het Regiokantoor:  

18:00 uur Opening  

18:10 uur Mijlpalen programma Cultuur & Erfgoed, Recreatie & Toerisme door Tijmen Smit, 

wethouder Laren en voorzitter stuurgroep CERT    

18:20 uur Floriade 2022 door Niek Roozen, landschapsarchitect 

18:45 uur Kwaliteitsplekken in Gooi en Vechtstreek 

Sessie 1: Fortenland 

Sessie 2: Kustlijn en havens langs de Zuiderzee  (IJmeer/Gooimeer) 

Sessie 3: Kunstdorpen 

Sessie 4: Mediastad 

Sessie 5: Landgoederen en buitenplaatsen 

19:30 uur Afsluiting met een drankje  

Graag vóór 26 september aanmelden bij 

regiopodia@regiogv.nl 

 


