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Inleiding
In deze memo vindt u de laatste stand van zaken van het programma Cultuur & Recreatie. We lichten
actualiteiten toe die gespeeld hebben na het vorige stand van zaken overzicht (mei 2021).
Onderstaand de stand van zaken, waarbij een onderverdeling is gemaakt naar projecten van
Visit Gooi & Vecht en van Cultuur.


Stand van zaken projecten Visit Gooi & Vecht

Website visitgooivecht.nl
De Engelstalige versie van de website visitgooivecht.nl is in oktober 2021 live gegaan.
Collectieportal Gooi & Vecht
Nieuw op de website visitgooivecht.nl is het Collectieportal met de naam Collecties Gooi & Vecht. De
collecties van de musea in Gooi & Vecht worden vanuit Collectie Nederland via visitgooivecht.nl
digitaal ontsloten voor bezoekers van de website. Het Collectieportal is een aanvulling op de
informatie over de musea in onze regio en dient als extra stimulans om bezoekers aan de website te
verleiden ook daadwerkelijk de musea te gaan bezoeken. Kijk op collectiegooivecht.nl.
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Erfgoedfestival Gooi & Vecht 2021
Het Erfgoedfestival 2021 was een groot succes.
Meer dan 50 tentoonstellingen en
publieksevenementen, 10 podcasts over Gooise
grensverleggers, 13 thema-wandelingen, 7000
kinderboeken, ruim 85 vermeldingen in de media en
een groei van 233% in websitebezoekers op
visitgooivecht.nl.
Op visitgooivecht.nl is een speciale pagina
ontwikkeld voor het Erfgoedfestival Gooi & Vecht
2021: erfgoedfestivalgooivecht.nl

Garden of Amsterdam GeoTour
In 2021 is een nieuwe Geocoin ontwikkeld.
Naast de eerdere afbeeldingen van het
Muiderslot en Vesting Naarden, is nu een
Geocoin ‘Garden of Amsterdam Geotour’
ontwikkeld met Raadhuis Hilversum. Op
visitgooivecht.nl is een pagina gewijd aan
Geocaching: www.visitgooivecht.nl/geocachen
Inmiddels zijn al ruim 45 nieuwe GeoTourpaspoorten ingeleverd en daarmee de unieke
Geocoins uitgegeven.
Nieuwe brochurelijn
In de zomer van 2021 zijn de volgende brochures in meerdere talen ontwikkeld: Highlights Gooi &
Vecht EN, Naarden EN/herdruk Naarden NL, Muiden NL/EN, Weesp NL/EN en Huizen NL/EN/DU.
Daarnaast is de eerste routebrochure ontwikkeld, namelijk de Fortenland fietsroute NL/EN.
Alle beschikbare informatiematerialen zijn gebundeld in de webshop van Visit Gooi & Vecht:
www.visitgooivecht.nl/webshop
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Fietsroutenetwerk Gooi & Vecht
In september 2021 zijn alle 55
geactualiseerde informatiepanelen van het
Fietsroutenetwerk Gooi & Vecht geplaatst.
Het kaartmateriaal is vernieuwd in de nieuwe
huisstijl van Visit Gooi & Vecht en de routes
zijn in afstemming met de gemeenten en
natuurorganisaties geactualiseerd. Vier
nieuwe routes zijn inmiddels bewegwijzerd
en de subsidiebeschikking van de Provincie
Noord-Holland is ontvangen voor de
vernieuwing van de bewegwijzering van het
Fietsroutenetwerk Gooi & Vecht. De planning
is om in het eerste kwartaal van 2022 het
geactualiseerde fietsroutenetwerk op te
leveren.
Actualisatie TOP’s
In lijn met de nieuwe huisstijl van Visit Gooi & Vecht worden ook de Toeristische Overstappunten
(TOP’s) vernieuwd en aangevuld met de geactualiseerde Fietsroutenetwerkkaart en het
Wandelnetwerk Gooi & Vecht. Daarnaast zal TOP Jachthaven Naarden als nieuwe TOP worden
gerealiseerd. In totaal beschikt de regio dan over 11 TOP’s. De planning voor de realisatie van de
nieuwe TOP’s is in het eerste kwartaal 2022.
Pilot ‘Gebiedsgerichte aanpak Toerisme & Cultuur Gooi en Vechtstreek’
De voorbereidingen zijn in volle gang om in het voorjaar van 2022 (maart/april/mei) een campagne
vanuit Visit Gooi & Vecht te realiseren met de focus op de culturele propositie van Gooi & Vecht in
combinatie met de vijf verhaallijnen: Forten & Historie, Buitenleven & Natuur, Op & Langs het water,
Cultuur & Architectuur en In Beeld & Geluid.
Culturele instellingen en stakeholders zijn inmiddels benaderd om hun programmering voor deze
periode aan te leveren. De campagne wordt in samenwerking met Hilversum Marketing uitgevoerd en
wordt gefinancierd vanuit de MRA-pilot ‘Gebiedsgerichte aanpak Toerisme & Cultuur Gooi en
Vechtstreek.
Themaboek Castles & Gardens’
Onderdeel van het project ‘Amsterdam Bezoeken Holland Zien’ (ABHZ) is de ontwikkeling in 2021 van
themaboeken per themagebied, om de internationale bezoeker die in Amsterdam verblijft te verleiden
de omliggende deelregio’s te bezoeken. De themaboeken brengen verhaallijnen tot stand, maken
bekende en minder bekende iconen inzichtelijk en creëren een gezamenlijk startpunt voor de
communicatie rondom de specifieke themagebieden. De presentatie van de themaboeken zou op
2 december 2021 plaatsvinden, waarbij Visit Gooi & Vecht het themaboek ‘Castles & Gardens’ zou
presenteren. In verband met corona is deze bijeenkomst voorlopig uitgesteld.
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Stand van zaken projecten Cultuur

Provinciaal noodfonds cultuur
Vlak voor de zomer is de propositie vanuit de gezamenlijke MRA-gemeenten ingediend voor de tweede
ronde ondersteuning van het noodfonds sociale infrastructuur. De focus in deze ronde lag op het
ondersteunen van instellingen met een belangrijke rol in de uitvoeringsketen en met een zekere
omvang qua publieksbereik (zgn. categorie 1 instellingen). Vanuit Gooi & Vechtstreek is ondersteuning
aangevraagd voor Singer Laren, Stichting Het Nederlands Vestingmuseum, Stichting Huizer Museum
en Stichting Wonderfeel. Deze ondersteuning is in oktober 2021 toegekend. De gemeenten betaalden
35% van de netto-schade als matching.
Verantwoording subsidie CmK 2017-2020 akkoord
Het project Cultuureducatie met Kwaliteit is beëindigd per 31 december 2020. De
inhoudelijke en financiële verantwoording is ingediend bij de provinciale
penvoerder PleinC. PleinC heeft aangegeven dat de accountant de ingediende
stukken heeft goedgekeurd. Het project is daarmee op alle fronten afgerond.
Positionering cultuur binnen MRA-samenwerking
Het MRA programma Kunst, Cultuur en Erfgoed 2019-2024 geeft richting aan de bovenregionale
samenwerking binnen de MRA op de beleidsterreinen kunst, cultuur en erfgoed. Op dit moment is de
uitvoering van het programma halverwege. Diverse ontwikkelingen (ingrijpende effecten van de
coronacrisis op de cultuursector, ontwikkelingen op rijksniveau, beschikbare capaciteit) vragen om
herijking van de ambities.
De nieuwe governancestructuur van de MRA en de hernieuwde ambities en integrale doelstellingen om
de MRA te ontwikkelen tot een internationale economische topregio met hoge leefkwaliteit bieden een
opening tot een nieuwe inbedding van de MRA samenwerking op het gebied van kunst, cultuur en
erfgoed.
Op dit moment loopt de discussie over de toekomstige positionering. Afgesproken is dat wethouder
de Kloet als kwartiermaker namens de regiogemeenten deze ontwikkeling blijft volgen. Hij neemt tot
de verkiezingen in maart 2022 deel aan het bestuurlijk cultuuroverleg van de MRA.
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