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1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Wethouder Slenter heet de aanwezigen hartelijk welkom. Er zijn een aantal personen
afwezig.
Wethouder Slenter is de nieuwe technisch voorzitter van het Platform Economie en
Toerisme. Er volgt een voorstelronde.

2. Werkboek 2018
Project 1 Economische Visie
Er ligt momenteel een offerte van Economisch Impuls Zeeland voor het begeleiden van het
traject om te komen tot een gedragen Economische visie. Dit traject levert een bouwsteen
op voor het schrijven van een visie. De visie zelf wordt geschreven door de gemeente.
Allereerst wordt alles van de offerte op een rijtje gezet waarna het bij het college kan
worden aangeboden. Het traject is gericht op het meenemen van alle ondernemers. Het
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Platform Economie en Toerisme zal ook op de hoogte gehouden worden van
ontwikkelingen.
Project 2 Project Rond de Pomp
Het project is versmald en richt zich nu op de productontwikkeling. Hopelijk gaat het in
september van de kant. De looptijd zal meerjarig zijn.
In Kamperland is de start van het project. De projectgroep is op het moment ook bezig met
een inspiratie map. Hierin komen allerlei middelen te staand waar aan een ondernemer kan
denken om de totale beleving te vergroten.
Project 3 Professionalisering evenementenorganisaties
Het uiteindelijke product zal een wegwijzer, in de vorm van een document, zijn voor
evenementenorganisatoren. Deze wegwijzer geeft aan waar je allemaal aan moet denken
en waar je daarvoor terecht kan. Tevens wordt er samenwerking gezocht in de promotie en
wordt er gekeken naar praktische zaken zoals vrijwilligers.
Met de Rabobank wordt er gekeken of er eventueel een app van kan worden ontwikkeld.
In de Dichterbij komt een stuk over vrijwilligers. Misschien kan er ook aandacht voor komen
in de Peelander.
Er wordt aangegeven dat budget voor een groot deel op gaat aan promotie.
Project 4 Door ontwikkelen routestructuren
De Pop 3 subsidie is toegezegd. Op het moment zijn Staatsbosbeheer en de gemeente nog
bezig over het bosje waar het speel leer bos zal komen. Het speel leer bos en de subsidie
voor het mountainbikenetwerk zijn aan elkaar gekoppeld. Hier zal dus eerst op gewacht
moeten worden.
Project 5 ZeelandPas
Vervoer is een belangrijk component op de pas. Helaas rijdt de bus niet meer op NoordBeveland. Er wordt aangegeven dat het gebruik bij een ondernemer van de ZeelandPas
lastig is bij drukte. Hier is het systeem eigenlijk niet goed op ingericht.
Project 6 EEF
EEF was weer geslaagd. Er worden steeds meer samenwerkingen gevormd. Er worden
twee zaken aangekaart, namelijk de beleving gelijk bij binnenkomst en in het programma
boekje het soort muziek opnemen. Op aantallen moeten we nog even wachten. Met de bus
die is ingezet hebben vooral mensen vanuit de parken meegereden.
Project 7 Revitalisering Banjaardgebied
Vandaag wordt de Raad meegenomen op excursie in het Banjaardgebied.
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Er zijn plannen voor een belevingsroute vanaf de parkeerplaats naar het strand toe. Verder
is bewegwijzering een punt van aandacht. Er wordt gehoopt in maart te kunnen openen.
Daarnaast komt er een integrale gebiedsvisie waarbij er gekeken wordt welke functie waar
komt. Ondernemers in het gebied zijn nauw betrokken.
Project 8 Gezonde voeding van dichtbij
Het project Gezonde voeding van dichtbij is een project in samenwerking met ZLTO, de
gemeente Veere en de Rabobank. Er wordt ingezet op verbindingen tussen ondernemers,
burgers, toeristen in het kader van gezonde voeding en streekproducten. Het project is veel
omvattend. Er zal gevraagd worden of Maja van Putte in de volgende bijeenkomst dit kan
presenteren. Actie: Lea Momenteel loopt er een POP3 LEADER aanvraag.

3. Nieuws van de organisaties
Akkerleven: Er wordt gewerkt aan de contracten met SLZ m.b.t. het wandelnetwerk.
Jan zal het bestuur van Akkerleven gaan verlaten.
ZLTO: De boerenfietsroute heeft weer plaatsgevonden. Er waren 734 deelnemers
aanwezig. De organisatie is opzoek naar jonge mensen die de organisatie op zich willen
nemen.
Rabobank: Er is nog een flink bedrag beschikbaar voor maatschappelijke projecten. De
Rabobank wil hiermee vooral participeren in uitwerking en tastbare zaken.
Glenn geeft aan per 1 september een andere functie te gaan vervullen bij de Rabobank. Hij
blijft wel aan tafel bij het Platform.
Gemeente Noord-Beveland: Cijfers over de omvang en de economische betekenis van
Noord-Beveland zijn bekend. Deze worden gedeeld met iedereen. Actie: Lea
GON: Er moet echt wat gaan gebeuren met de GON. Hoe gaan we nu verder?
KHN: Het VVV inspiratiepunt lijkt niet altijd open te zijn op de afgesproken tijden. Van
belang dat dit wel gebeurt.
4. Rondvraag
Geen reactie op de rondvraag.

5. Verslag vorige bijeenkomst d.d. 20-03-2018
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

6. Sluiting
Onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun komst en bijdrage, sluit wethouder
Slenter de bijeenkomst. De bijeenkomst welke gepland staat op 23 oktober komt te
vervallen. Er wordt een datumprikker uitgezet. Actie: Lea
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