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Vergadering: Bijeenkomst Platform Economie en Toerisme Noord-Beveland 

 20-09-2018  

Aanwezig: Mw. A. Slenter, gemeente, wethouder en technisch voorzitter 
Mw. J. Janssen Daalen, gemeente 
Mw. L. de Kool, gemeente 

 

 

 

 

 

 

 

Afwezig: 

 

Mw. J. de Koning, Maatschappelijk Ondernemer 
Mw. S. Dekker, projecten GON  
Dhr. G. de Klerk, Rabobank 
Dhr. S. van de Berg, VeKaBo/ZLTO  
Dhr. D. van der Velde, Impuls Zeeland 
Dhr. J. Baaij, Kon. Horeca Nederland 
Dhr. S. Dobbelaer, VVV Zeeland 
Dhr. R. Sandee, Akkerleven 
 
Mw. E. Heijers, GON  
Mw. A. Vermin, HISWA 
Mw. W. Buijsrogge, Impuls Zeeland  
Dhr. M. Kapel, VVV Zeeland 
Dhr. A. Brinkman, Recron  
 

Notulist: Mw. L. de Kool, gemeente 

Bijlage: -- 

Datum verzending:  Per mail: 02-10-2018 

 
 
 
1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda 
Robert Sandee en Stijn Dobbelear zijn nieuw in het Platform Economie en Toerisme, om 
die reden volgt er een voorstelronde.  
Er zijn aantal met kennisgeving afwezig. 
 
2. Evaluatie seizoen 
- Simon geeft aan een goed seizoen gedraaid te hebben. 
- Janet vraagt naar een verwijzingssysteem. Simon geeft aan dat deze er niet officieel is. 

Is er wel geweest maar kost veel tijd en niet iedereen vulde het goed in. Bij drukte wordt 
er wel gewoon naar anderen doorverwezen.  
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- John geeft aan het erg druk gehad te hebben.  
- Hoe zit het met arbeidsplaatsen. Kan voorstellen dat dit problemen geeft. Door tekort 

aan werknemers ligt de druk op werknemers erg hoog. Er is aandacht voor het tekort 
aan werknemers. Dick wijst op het Hospitality pack.  

- Kamperduinen neemt tegenwoordig oudere werknemers aan die zich laten omscholen. 
Zij hebben vaak een auto en zijn daarin flexibeler.  

- John geeft aan dat de communicatie met de VVV over bezettingsgraad m.b.t. het 
reserveringssysteem niet goed is. Dit wordt meegenomen in gesprek met de VVV 
wanneer er kennis gemaakt gaat worden met de nieuwe directeur. ACTIE: gemeente 
Aanhakend worden de openingstijden en de zichtbaarheid van het Inspiratiepunt 
benoemd.  

- Dick geeft aan dat kennis van digitaal werken vaak achter loopt.  
 
3. AirBnb op Noord-Beveland 
John geeft aan dat het misschien al wel 60 tot 80 adressen zijn op Noord-Beveland. Wat 
gebeurt er hiermee? Vanuit de gemeente is hier aandacht voor. Bij financiën controleren ze 
op toeristenbelasting. Handhaving heeft ook de aandacht. Lastig met AirBnb is dat je niet 
één bestand hebt met adressen. De exacte locatie moet je achterhalen door de foto te 
bekijken en op pad te gaan. Tevens is er veel wisseling in aangeboden slaapplaatsen.  
 
4. Bloemenranden Noord-Beveland 
Nieuw project om de clusters akkerranden aan de oost- en de westkant van het eiland met 
elkaar te verbinden. Er komen meer bloeiende randen. Plan is aangeleverd bij de 
gemeente, er is opdracht verleend.  
Er wordt gezocht naar een verdienmodel zoals het uitgeven van plukbonnen en het 
organiseren van excursies. Hier wordt nadrukkelijk samenwerking gezocht met de 
toeristische ondernemers.  
 
5. Jaarplanning 2018 
Economische visie: Sessie met de Raad staat gepland. Uitnodiging is in de maak. 
Vervolgens zullen de sessies met stakeholders worden georganiseerd.  
 
Rond de Pomp: Het voorstel is dat de gemeente ondersteuning levert bij het opstellen van 
een volledig plan. Bas belt nog naar Sandra. Het plan wordt ingebed in de Economische 
Visie. Sandra geeft aan dat de VVV ook goed betrokken dient te worden. 
 
Professionalisering evenementenorganisaties: 24 oktober staat er een bijeenkomst gepland 
in de Stadswijde te Kortgene. Alle evenementenorganisatoren worden hiervoor uitgenodigd. 
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Er staan verschillende zaken op de stapel zoals een planningskalender, samenwerken in 
promotie e.d..  
John geeft aan dat sommige zaken echt onbekend zijn voor organisatoren, denk 
bijvoorbeeld aan bepaalde vergunningen die benodigd zijn. Hier graag ook aandacht voor 
vragen. 
Alcohol gebruik van jongeren een probleem. Jongeren drinken thuis al omdat ze op een 
feest niet mogen drinken. Hierdoor kan een evenement in de problemen komen. Ook graag 
hier aandacht voor. 
 
ATB routenetwerk: POP3 Leader is verkregen. Leden van de stichting zijn bij 
Staatsbosbeheer geweest. Het Speelbos staat ook stil, hierover nog bezig met 
Staatsbosbeheer. Het ATB routenetwerk hangt deels af van het Speelbos. 
 
ZeelandPas: Er is een groei in acceptanten. 20/25% registreert de passen. Er komt eind 
september een nieuw voorstel voor de DZE. 
 
Revitalisering Banjaardgebied: GS komt op werkbezoek. De korte termijn maatregelen 
zullen voor de start van het seizoen 2019 zijn uitgevoerd. Ook komt er een lange termijn 
visie. 
Simon vraagt ook aandacht voor de kleine strandjes. Deze worden ook steeds drukker 
bezocht. 
 
Gezonde Voeding van dichtbij: Maja van Putte (ZLTO) presenteert het project. POP3 
Leader is toegezegd. Het project ziet op streekproducten en de verbinding tussen 
ondernemers, agrariërs, burgers en toeristen. Er worden verschillende zaken gerealiseerd 
zoals gewassen borden, kookworkshops (i.s.m. EEF), bijeenkomsten bij de boer en er 
wordt gekeken naar een vergelijkbaar concept als Vers op Walcheren, etc.. 
 
6. Nieuws uit de organisaties  
KNHN: Gaan koffie uitdelen bij de finish van de Kustmarathon met een welkomstspandoek.  
Akkerleven: Misschien kan er iets uitgebreid gaan worden met akkerranden door geld van 
de Provincie. Dit nog even afwachten want er hebben veel partijen een beroep gedaan op 
dit geld. 
Josje: Op 9 oktober vindt er een informatiebijeenkomst over de POP3 Leader plaats in de 
Goederenloods te Goes. 
GON: Zijn op zoek naar de wensen van de leden en er wordt bekeken wat dit zou 
betekenen voor de GON. Glenn geeft aan dat behoefte en noodzaak belangrijk zijn om 
mensen aangehaakt te houden. 
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Rabobank: Wacht op een reorganisatie. Rabobank kan in projecten een rol spelen middels 
een bijdrage.  
 
7. Rondvraag 
Simon: Henriëtte doet de Zilte Zaligheden excursie (NPO) welke erg goed loopt. Daarnaast 
wordt het dijkhuisje van NPO ook erg goed bezocht.  
 

8. Verslag vorige bijeenkomst d.d. 06-06-2018 
Pagina 3, cijfers: Janet licht toe dat er gekeken gaat worden naar wat er met de cijfers 
allemaal kan. Lea zal de onderzoeken nog rondsturen. Actie Lea  
 
9. Sluiting  
Onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun komst en bijdrage, sluit wethouder 
Slenter de bijeenkomst. De volgende bijeenkomst vindt plaats op donderdag 20 december 
om 13.00 uur. 
 


