Wat voor soort samenleving willen we en wat voor
gemeente past daarbij met het oog op
‘Verblijven & Toerisme’?

plekken komen. Deze routes kunnen ook een historische component krijgen,
wanneer ze over authentieke kerkenpaden lopen of wanneer onderweg informatie
wordt gegeven over de lokale geschiedenis. Er zijn veel mooie verhalen die ook
bij de inwoners veelal niet bekend zijn.

De gemeenteraad van de gemeente Oude IJsselstreek houdt haar mening
maar liefst zes dinsdagavonden voor zich. Op die avonden is het namelijk
de bedoeling dat inwoners van de gemeente met elkaar bespreken welke
ontwikkelingen zij zien in de samenleving en hoe de gemeente daarop in
moet spelen. Iedere avond is een ander thema leidend, en op 24 september
was de derde bijeenkomst met als thema ‘Verblijven & Toerisme’.

Er zijn al fiets-, wandel-, ruiter- en mountainbikepaden maar niet allen zijn ze
veilig. Het wordt als een belangrijke taak voor de gemeente gezien om fietsers
zoveel mogelijk de kans te bieden wegen waar auto’s rijden te vermijden.
Daarnaast stoppen veel paden abrupt
bij gemeente- en landsgrenzen. Dit is
zonde! De samenwerking met andere
gemeenten en ons buurland kunnen
ook op andere manieren worden
benut. Intensievere samenwerking kan
leiden tot een grotere aantrekkingskracht van de Achterhoek als
grensgebied. Tussen Nederlandse
gemeenten moet dan wel meer
afstemming komen op het gebied van
Figuur 2. Overleggen in de groep
(besteding van) toeristenbelasting.
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Historie en toerisme samenbrengen door verhalen, routes en beelden
Toegang en verbinding door middel van diverse paden
Maak onderscheid in doelgroepen: ouderen, gezinnen, eigen inwoners
Toeristische krachten bundelen, moderniseren VVV
Ondersteun ondernemende samenwerking: gemeente heeft helicopterview
Samenwerking met andere gemeenten, ook over de grens

Een kleine 40 inwoners van de
gemeente waren naar golfclub ’t
Lohr in Voorst gekomen. Onder
leiding van enkele raadsleden
spraken zij in drie groepen over
verblijven en toerisme in de Oude
IJsselstreek – en daarbuiten. Al snel
werd duidelijk dat de aanwezigen
zeer trots zijn op hun omgeving. Er
is een rijke historie, zowel qua
cultuur als natuur, en er is al veel te
Figuur 1. Openingswoord in ’t Lohr
doen. Er zijn veel, doorgaans kleine,
initiatieven die moeite hebben
voldoende aandacht te krijgen. Samenwerking tussen culturele instanties,
verblijfslocaties en horeca kan zorgen voor interessante toeristische
programma’s waardoor lokale initiatieven worden gestimuleerd. Denk
bijvoorbeeld aan fietsroutes als ‘happen & trappen’, die langs verschillende

Contacten onderling en naar buiten toe zijn belangrijke punten rond dit thema. Er
is een grote behoefte om de VVV te moderniseren. Veel folders die zijn
uitgebracht zijn maar beperkt in oplage en veelal verouderd. Er kan veel
gewonnen worden door goede webmarketing. Zowel de VVV als de lokale
ondernemers kunnen veel meer gebruik maken van sociale media om eigen
inwoners en toeristen te bereiken. Ook het onderling contact kan beter. Avonden
zoals deze worden positief beoordeeld, maar het moet verder gaan. Meerdere
dingen werden genoemd: gezinskaarten, kortingsbonnen, arrangementen,
inspelen op evenementen en elkaar betrekken bij innovatieve en permanente
productontwikkelingen. En zo toeristische krachten bundelen: overstappen van
Iesselganger op Huifkar De rol van de gemeente hierin is vooral het helpen bij
verbindingen leggen, zowel tussen lokale ondernemers als met ondernemers in
buurgemeenten en in Duitsland. De gemeente heeft een helicopterview van het
toeristische aanbod en kan daarmee connecties maken en bevorderen.
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Succesverhalen binnen en buiten de gemeente kunnen als inspiratie dienen.
Denk bijvoorbeeld aan de historische fietsroute in Silvolde, varen over de Oude
IJssel, Liberation route in Megchelen, Drenthe fietsprovincie en de landelijke
bekendheid van Montferland als ‘Achterhoek’.
Blue-IJsselkaart
Als tastbaar resultaat van de gespreksronde is per groep een ‘Blue-IJsselkaart’1
gemaakt. Op een groot vel papier zijn highlights van het gesprek in een viertal
vakken geplakt. De vier vakken geven weer wat de gemeente moet blijven
doen, beter, anders of vooral niet moet doen. De drie vellen van de groepen zijn
in de figuur hiernaast samengevoegd.
De rol van de gemeente zit volgens de aanwezigen vooral in het in de basis
faciliteren van kwalitatief goede, veilige en schone routes. Hieronder vallen
bloeiende bermen zonder rommel, duidelijke borden en bijvoorbeeld
oplaadpunten voor e-bikes. Daarnaast is een belangrijke rol weggelegd voor de
gemeente in het verbinden binnen én over de gemeentegrenzen en het
bevoordelen van de plaatselijke middenstand op het gebied van vergunningen,
belastingen en regelgeving.
Figuur 1. Blue-IJsselkaart: Wat moet de gemeente beter, anders, niet en blijven
doen?2
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De ‘Blue-IJsselkaart’ is gebaseerd op de ‘Blue Ocean’-methode door Participatiehuis Rode
Wouw.
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De nummers verwijzen naar het overzicht van de Blue-IJsselkaarten in de bijlage.

2

Aanwezigen
Peter van Toor
Wim Woonings
Theo Tenbult
Aart Stans
Henry Steverink
Guus Geurtsen
Maria Verheij
Jan Neerlaar
Ria Evers-Berkelder
Johan Teeuwsen
Hans Migchelbrink
Arnold Peppelman
Nico Smelting
Ans Tenbult-Otter
Gery Morrenhof
Lucel ten Have
Gertjan Teeuwsen
Henk Teunissen
Dieuwertje Michel
Jolanda van Erkel
Annie Westerveld
Anna Kemp
Gerard Hubers
Bep Hajema
Annie Venes
Gerard Diekmann
Peter van Beersum
Reiny Dijkstra
Jan Vesters
Willy Teerink
Willy Teeuwsen-Hulleman
Ellen Romp-Bramel
Mimy Peters
Nico de Kruyff
Leon Masselink
Johan Westerveld
Jeroen Klein Gotink
Riemke de Boer
Totaal
Angelique van der Meer
Frank Aaldering
Anita Ermers

Tafel
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
38
Raadslid
Raadslid
Raadslid

Ine Hofs
Bennie Steentjes
Gülden Siner
Sandra Schoppers
André Rehé
Gerard van Balveren
Jeroen van Urk
Giel Aalbers
Piet Kleingeld
Marco Looman
José Vos
Hanne Visser
Ronja Smit
Joop Hofman
Marcel Boogers
Totaal aanwezigen

Raadslid
Raadslid
Raadslid
Raadslid
Raadslid
Wethouder
Griffier
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Participatiehuis Rode Wouw
Universiteit Twente
56

2
3
3
3
1
2
3
1
1
3
3
1

1
1
2

3

