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RESUMÉ 

Overleg Stuurgroep CERT 23 maart 2017 
 
Algemeen 
Omschrijving Aanwezig Anne-Marie Kennis (Blaricum), Miriam van Meerten (Gooise Meren), Wimar 

Jaeger (Hilversum), Marlous Verbeek, Gerrit Pas (Huizen), Tijmen Smit (voorzitter, 
Laren), Astrid Heijstee, Peter Eijking (Weesp), Sandra van Rijkom, Jan-Jaap de 
Kloet (Wijdemeren), Yvonne van der Zee, Marga Barink, Mariëtte Zivkovic-
Laurenta (Regio G&V), Niek Roozen (i.v.m. presentatie Floriade) 

Afwezig Joan de Zwart (Blaricum), Roland van Benthem (Eemnes), Pieter de Groene 
(Stichtse Vecht) 

Contactpersoon Mariëtte Zivkovic-Laurenta 
E-mail m.zivkovic@regiogv.nl  
Vertrouwelijk Nee 
Kenmerk 17.0004033 

 
Presentatie Floriade 2022 
Landschapsarchitect Niek Roozen heeft de opdracht om de mogelijkheden voor deelname van de 
regio Gooi & Vechtstreek aan de Floriade in kaart te brengen. De Floriade 2022 is anders van aard 
dan de voorgaande edities; die bestonden uit een park, nu wordt het een groene stad. 
Steden/regio’s worden uitgedaagd om mee te werken. Deelnemers hebben de mogelijkheid om 
voor de inzending een kavel af te nemen, die later in totaal uitgroeien tot een woonwijk. In 
december 2017 zal Niek Roozen, na tussentijdse consultaties, de mogelijkheden voor deelname 
vanuit Gooi en Vechtstreek presenteren. Deze zullen aansluiten bij meer structurele ontwikkelingen 
van en in de regio. 

 
Kwaliteitsbeeld Cultureel Landschap Gooi & Vechtstreek 
Het participatieproces om een aantal bijzondere regionale cultuur- en erfgoedvlekken te benoemen, 
die kwaliteit op cultuur en erfgoed, landschap en toeristische/recreatieve voorzieningen bieden, is 
gestart. Het conceptstuk wordt verder aangescherpt en breed gedeeld, waarna  inspiratie-
bijeenkomsten volgen met organisaties en ondernemers per benoemde kwaliteitsvlek volgen. De 
uitkomst van dit proces is de opmaat voor een kwaliteitsbeeld van cultuur en erfgoed en voor de 
ontwikkeling van een coöperatie voor cultuur en erfgoed.    

 
Toerisme Gooi & Vecht 
Er is een voorlopig nieuw bestuur van Toerisme Gooi & Vecht. Burgemeester Martijn Smit van 
Wijdemeren is benoemd als voorzitter. 

 
Nulmeting fietsknooppuntennetwerk Gooi & Vechtstreek 
De Stuurgroep CERT heeft ingestemd met het voorstel om een nulmeting naar de stand van zaken 
van het fietsknooppuntennetwerk Gooi & Vechtstreek uit te voeren. Met deze nulmeting wordt in 
kaart gebracht welke opgaven er liggen voor de actualisatie van het netwerk en het toekomstig 
beheer en onderhoud. 
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