
BLIJVEN BETER ANDERS NIET

faciliteren verbinden (8) open staan voor ideeën (19) lastenverhoging (29)

dichtbij blijven (6) promoten (10) differentiëren in tarieven (18)

evenredig aandacht verdelen (11) regels

lange-termijnbeleid

BLIJVEN BETER ANDERS NIET

soepele regelgeving en vergunning (5) krachten bundelen wat activiteiten betreft (12) adviezen evenementen (20) initiatieven verstikken door te strakke regelgeving (30)

in contact blijven met inwoners (3) beter openbaar vervoer en meer bushaltes informeren en begeleiden verenigingen VVV afschaffen (27)

kleine kernen blijven stimuleren (4) bundelen van krachten en initiatieven (12) bloeiende bermen zonder rommel (21) vergunningen afgeven voor groepsrecreatie waardoor

zoals vanavond praten met de ondernemers ipv handhaven wildgroei langs wegen (21) bloemrijk bermbeheer realiseren (21)          boerderijen, land en omgeving verloederen (28)

          over de ondernemers (3) samenwerken op Achterhoekniveau (13) initiatief van gemeente overdoen aan dorpskracht (24)

idee: netwerkavonden? plaatselijke evenementen publiceren ruiterpaden ook in de grensstreek - grensoverschrijdend (23)

landschap ontwikkelen tbv toerisme (water) verbinden, helicopterview gebruiken om te prikkelen en te motiveren van initiatieven (8)

natuur koesteren, beschermen, promoten

beter Achterhoek promoten (landelijk) (13)

meer samenwerken met Duitse bureaus voor toerisme

directe en ook heldere benadering van ondernemers bij veranderingen of plannen

meer aandacht voor toeristisch ontwikkelen van de slagen --> richting Engbergen

uniforme regels buurgemeenten --> bv toeristenbelasting, geen scheefgroei (13)

duidelijkheid over wat de gemeente doet met gelden van toeristenbelasting (15)

aandacht voor de Moezekottel; medewerkers enthousiast, maar gemeente?

BLIJVEN BETER ANDERS NIET

fietspaden in het buitengebied (7) gebruik maken subsidies EU meer ruimte voor ondernemerschap in toerisme (24) gebieden indelen in hokjes (LOG-gebieden) (26)

fiets- en wandelpaden aanleggen en beborden (7) meer samenwerken met Duitse gemeenten (13) oormerken toeristenbelasting (15) bevoordelen DRU (25)

PR = VVV ondersteunen (1) toerisme ondersteunen via VVV of bureaus (14) fietsroutes veiliger maken (22)

investeren in randvoorwaarden voor toerisme (2) toegankelijk maken locaties uitbreiden (9) goede ondersteuning van VVV's voor arrangementen (14)

de gesprekken voort blijven doen (3) luisteren naar belanghebbenden weer de rol van VVV overnemen - hoeft weinig te kosten (14)

fietspaden goed onderhouden (7) leefbaarheid voor kleine kernen geen vergunningen verlenen voor 3/4 evenementen tegelijkertijd

toeristische beleving DRU verhogen   - bij te sturen door overheid?

richting VVV fors inzetten op web-marketing (14) vergunningen aanpassen: oog hebben voor/bevoordelen plaatselijke middenstand (17)

(organiseren van) een visie op toerisme en recreatie (16)

opsporen van beginpunten van nieuwe ontwikkelingen

meer aandacht buitengebieden voor toerisme (bv Netterden)

toeristenbelasting veel eerder vaststellen voor komend jaar

gemeente-initiatieven voor samenwerking met buurregio's (grensstreek) (13)

VERBLIJVEN & TOERISME OVERZICHT BLUE-IJSSELKAARTEN VAN DE 3 GROEPEN


