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Regiobeeld Cultuur & Erfgoed
De Stuurgroep Cultuur & Erfgoed, Recreatie & Toerisme is akkoord met de beleidsnotitie
Regiobeeld Cultuur & Erfgoed. Het ‘Regiobeeld’ geeft de uitgangspunten aan voor samenhang van
cultuur- en erfgoedkwaliteit ten behoeve van bovenlokale focus en organisatie. Hiermee kan ook
onderscheid worden gemaakt in wat lokaal en wat bovenlokaal georganiseerd wordt. Na een eindredactionele slag is het stuk gereed voor verspreiding.
Adviesrapportage Amsterdam Marketing
De adviesrapportage van Amsterdam Marketing om Toerisme Gooi & Vecht door te ontwikkelen tot
een regiomarketingorganisatie is besproken. Extra aandacht wordt gevraagd voor de financiële
onderbouwing. In de stuurgroep van 19 oktober a.s. volgt een advies, voorzien van een
conceptopdracht aan Toerisme Gooi & Vecht.
Floriade 2022
Het Regiopodium van 2 oktober a.s. staat in het teken van het programma Cultuur & Erfgoed,
Recreatie & Toerisme. Niek Roozen, landschapsarchitect, geeft een presentatie over de
mogelijkheden voor deelname van Gooi en Vechtstreek aan het Floriadetraject, als onderdeel van de
in begin 2017 gegeven opdracht.
Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen
Op 6 december 2017 wordt het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen ondertekend. Het
Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen beoogt een krachtige uitvoeringsimpuls te geven aan de
ambities en doelstellingen die betrokken partijen hebben afgesproken: ontwikkelen
vrijetijdslandschap, versterken ecologische waarden en transformatie recreatiesector. Regio Gooi en
Vechtstreek is één van de ondertekenaars en spant zich in om een bijdrage te leveren aan het
uitvoeringsprogramma Oostelijke Vechtplassen (onderdeel van het Gebiedsakkoord Oostelijke
Vechtplassen). Deze bijdrage wordt besteed aan recreatieve verbindingen die van regionale
betekenis zijn. Gedacht wordt aan kanovoorzieningen en een zonneveer.
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