
BIJLAGE 1

Lijst met gerealiseerde en lopende toeristische projecten

periode 2015 - 2018

Lopende projecten

Gerealiseerde projecten

Niet gerealiseerde projecten

Status Naam project Wat is er gerealiseerd of moet nog gebeuren?

1 Promotie Engbergen Aanpassing grote verwijsborden; afsluiting gebiedsproces Engbergen; 

Open Dag en start nieuwe toeristische seizoen; 

2 Actualisatie en digitalisering IJzerroute Deze IJzerroute loopt langs de Oude IJssel t/m Doesburg en wordt 

gebruikt als regionale route in het project Euregionetwerk 

Industriecultuur. De DRU is hierin meegenomen als Ankerpunt. 

3 Toeristische Netwerk- en Ambitiedag Oude IJsselstreek, 1e editie 2015

4 Toeristische Netwerk- en Ambitiedag Oude IJsselstreek, 2e editie 2018 Op deze dag werden de speerpunten met toeristische ondernemers 

besproken en een verlanglijstje met wensen overhandigd aan de 

wethouder VE.

5 Thema ijzer uitwerken en promoten brochure IJzersterke Arrangementen

6 Fietsbundel Oude IJsselstreek De kleurrijke kunstroute Schabracq wordt in april 2019 geopend. 

Restantbedrag wordt uitgegeven aan update van bestaande fietsroutes

7 Plattelandsbeleving Plattelandsbeleving arrangementen, Boerderijnamenroute. 

Activiteiten rondom streekproducten, cultuurhistorie en natuur. 

Promotie fiets- en kerkepaden bij lokale en regionale bevolking.

8 BloteVoetenPad Naar aanleiding van de 1e Netwerkdag in oktober 2015 werden 

verschillende werkgroepen gevormd waarvan er eentje zich bezighield 

met de aanleg van een BloteVoetenpad op Engbergen. Deze is in juni 

2017 geopend.

9 Toeristische plattegrond Is off line gereed voor Hemelvaartsdag 2019.

10 Ommetjes promoten conform wandelroutenetwerk In november 2018 is een wandelbrochure met 9 wandelrondjes door 

OIJ overhandigt aan de wethouder VE. Hierin staat een aantal routes 

door OIJ die via het wandelroutenetwerk Achterhoek gelopen worden.

We ondersteunen het initiatief van belangenverenigingen Terborg en

Silvolde om te komen tot een ontwikkeling van een ommetje Silvolde-

Terborg. Het project bevindt zich in de initiatieffase.

Met gemeente Aalten en het Waterschap werken we aan doortrekking

van het fietspad langs de Keizersbeek. Een Leaderaanvraag is in

voorbereiding

11 Samenwerking met Duitsland Actualisatie off line Smokkelroute in NL-D versie.

Organisatie bijeenk.Grenzhoppers in 2020 ism Isselburg en Bocholt

12 Zorgtoerisme Is als speerpunt opgenomen in de beleidsnotitie R&T; Dit wordt lokaal 

en regionaal opgepakt. In kaart brengen waar in onze gemeente 

iemand met een zorgbehoefte terecht kan verblijven of recreëren 

13 Geo Caching

14 Promotie Cittaslow Realisatie OIJ als cittá-slow gemeente is niet haalbaar gebleken. Is 

overgegaan in Lokaal Voedselbeleid. In het voorjaar 2019 wordt in de 

DRU Cultuurfabriek en themabijeenkomst rond lokaal voedsel 

georganiseerd.

15 Paardrijden/ hippisch toerisme aanbod bundelen en promoten Bestaande routes zijn gedeeltelijk digitaal te downloaden. Riuterroutes 

verdienen een up-date. Wel bebord maar worden neit onderhouden

16 Samenwerking logiesaccommodaties De samenwerking, afstemming en kennisdeling tussen de 

logiesaccommodaties (of vrijetijdsondernemers in zijn algemeenheid) 

in Oude IJsselstreek verbeteren door kennismaking en bundeling.

17 Informatie en communicatie richting eigen inwoners Doel is om de aantrekkelijke plekken en aspecten van Oude 

IJsselstreek beter onder de aandacht brengen bij lokale inwoners. 

Daarnaast is op verschillende manieren aandacht gegenereerd (free 

publicity) voor Oude IJsselstreek in diverse media zoals bijv. de 

Achterhoek Geluksgids, artikelen Gelderse Post en inspiratiebrochure 

‘Goed gaon’,

18 Er is overeenstemming bereikt over herstructurering van de lokale en

regionale toeristische samenwerkingsstructuur. Dit vormt de basis voor

versterking van het toeristisch aanbod en een daarop aansluitende

marketingstrategie.

19 VVV Inspiratiecentrum in OIJ Binnen de Achterhoek wordt gewerkt aan het ontwikkelen van VVV-

Inspiratiecentra waarmee de VVV-gastvrijheidsfunctie op een hoger

plan wordt getild. Oude IJsselstreek behoort tot een kopgroep van

Achterhoekse gemeenten om als eerste over een nieuw VVV-

Inspiratiepunt te kunnen beschikken. Wij hebben een financiële

reservering opgenomen voor een impulsbijdrage om dit initiatief samen

met betrokken partijen van de grond te krijgen. Bovendien leveren we

ambtelijke inbreng in de verkennende fase.

20 ERIH + IJzer-route verbinden met nieuwe maakindustrie
De grensoverschrijdende ERIH-route met de DRU als ERIH-ankerpunt

(project Euregionetwerk Industriecultuur) is momenteel in uitvoering.


