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De gemeenteraad van Landerd

Geachte raadsleden,

Met deze brief informeren we u over de stand van zaken van het maatregelenprogramma
toerisme en recreatie en over de plannen voor 2020.
Inleiding
Op 26 mei 2016 heeft u het nieuwe beleidsplan recreatie en toerisme voor Landerd vastgesteld,
inclusief een maatregelen programma 2016-2019. Zoals afgesproken bij de vaststelling van het
beleidsplan informeren wij u periodiek over de voortgang van de uitvoering. Met deze
raadsinformatiebrief geven we uw de actuele stand van zaken en geven we aan welke
maatregelen we in 2020 nog uit willen voeren.
Wat hebben we gedaan in 2018 en 2019?
• In April 2017 is de nieuwe toeristische website www.vvvlanderd.nl gelanceerd in
samenwerking met de Platform Toerisme Landerd en de VW Noordoost Brabant.
Daarna is hard gewerkt aan de promotie van deze website met als resultaat dat we in
2019 een groei in het aantal bezoekers hadden van 97% ten opzichte van 2018. In 2019
hebben we ±31.000 bezoekers gehad op de website. Citynavigator is een online
dataplatform voor steden, streken en regio’s. Ze reiken jaarlijks awards uit aan o.a. de
snelste stijger. Landerd sleepte deze award binnen in de categorie ‘kleine gebieden’.
• Online marketing plan opgesteld en uitgevoerd met onder andere campagnes via de
Facebookpagina ‘Toerisme Landerd’.
• De toeristische bewegwijzering is in 2018 helemaal afgerond en in 2019 zijn ook de
borden voor de (Openbare) Camperplaasten toegevoegd.
• In 2017 is het verharden van ons fiets- en wandelknooppuntennetwerk afgerond. Op
plaatsen waar het echt nodig was, zijn de paden verstevigd met ‘padvast’-materiaal. Zo
is de ondergrond stevig geworden, maar hebben de paden hun natuurlijke uitstraling
behouden.
• Om de kwaliteit, promotie en het onderhoud van de routenetwerken te verbeteren en
regionaal op gelijk niveau te krijgen en houden, zijn we overgestapt naar Routebureau
Brabant van VisitBrabant.
• In 2019 is hebben we ingespeeld op het thema '75 jaar bevrijding’. In september hebben
verschillende evenementen plaatsgevonden en op 5 mei zijn de ‘Ooggetuigen' onthuld.
Bijlagen:

Jaarplan 2020 (vastgesteld 26/2/2020) Evaluatie van 2019 volgt later
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Dit zijn de zes stalen silhouetten met persoonlijke oorlogsverhalen die op verschillende
plekken in de gemeente te vinden zijn.
Het aanbod van campings, B&B en horeca is verbeterd en verbreed. Trajecten zoals
'Ken uw gast' en nieuwe aanvragen zoals Avontyr, Farmcamps, Hartje Groen, Roompot
zorgen ervoor dat meer doelgroepen kunnen en willen recreëren in Landerd.
Diverse sportieve evenementen zijn door de gemeente ondersteund en sluiten daarmee
aan bij thema’s zoals gezondheid en sport (Maashorst Trailrun, Breakout Run,
Maashorst Fiets 3-Daagese, etc.)
In 2017 is Landerd als partner aangesloten bij het Zuiderwaterlinie-project. Een groot
provinciaal project, dat ons o.a. een langeafstand wandelroute en verschillende
fletsrondjes bij de ANWB heeft opgeleverd. De informatiepanelen met tekst en uitleg
over onze Zuiderwaterlinie points of interest worden in maart 2020 geplaatst.
Buitenlandse toerist. In kader van '75 jaar bevrijding' zijn er routes vertaald naar het
Engels. Ook de folder van het Docus de Das Avonturenpad is vertaald naar Duits en
Engels.
Positionering Landerd binnen de Maashorst. Qua marketing is er bewust voor gekozen
om Landerd weg te zetten als onderdeel van De Maashorst of 'De ideale
overnachtingsplek binnen De Maashorst'. Landerd als naam/gemeente wordt niet
gepromoot. Dit zegt de toerist/bezoeker namelijk niets. Zij zijn op zoek naar
natuur/cultuur/unieke overnachtingslocaties/historie etc.
Bovenlokale promotie folders. Thematische folders zoals ‘Oorlog en Vrede’ en ‘Bossche
school tot Bossche Bol’ worden op relevante plekken buiten de gemeentegrenzen
verspreid. Voorbeeld: de ‘oorlog en vrede’ folder ligt o.a. bij het oorlogsmuseum in
Overloon en Nationaal Monument Kamp Vugt, in Vugt.
Het Platform Toerisme Landerd blijft een belangrijke rol spelen bij het aanjagen van
nieuwe ideeën en organiseert jaarlijks een ondernemersavond om hen bij te praten/info
op te halen. De samenwerkingsovereenkomst met het platform is verlengt t/m 2024. Zie
in de bijlage ook de evaluatie van Platform Toerisme Landerd.

2020 en verder
Veel zaken uit het maatregelenpakket zijn uitgevoerd. De ‘Basis is op Orde’ en de
uitgangspunten zijn nog altijd actueel en nieuw beleid lijkt op dit moment dan ook niet nodig.
Met het oog op de aanstaande fusie zal samen met de gemeente Uden en ondernemers uit de
beide gemeenten gekeken worden naar het huidige beleidsplan. Waar nodig zullen voorstellen
worden gedaan voor aanpassingen. Daarnaast wordt gekeken naar maatregelen voor 2020 en
2021.
De nog niet vastgestelde Maashorst visie recreatie zal ook bekeken worden en waar mogelijk
zal vooruitlopend op de behandeling van deze visie gekeken worden welke zaken direct
meegenomen worden bij de nieuwe maatregelen.
Daarnaast zullen zaken als marketing, productontwikkeling en het stimuleren van nieuwe
initiatieven passend binnen het beleidsplan ook in 2020 voortvarend worden opgepakt.
Als de ambitie voor toerisme hoog is zal het bestaande budget niet toereikend zijn en zal voor
nieuwe projecten extra budget nodig zijn buiten het reguliere budget toerisme.
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Platform Toerisme Landerd
Binnen de kaders van het beleidsplan en maatregelenprogramma is ook het Platform Toerisme
Landerd (PTL) voortvarend aan de slag met activiteiten die een bijdrage leveren aan de
toeristische ambities van Landerd. Dit kunt u lezen in de bijgevoegde evaluatie.
In onze vergadering van 26 februari jl. hebben wij het jaarplan 2020 van PTL vastgesteld. Dit
jaarplan geeft een verdere uitvoering aan de ambities en doelstellingen die we met elkaar
hebben vastgesteld. Het jaarplan 2020 treft u ter informatie bijgaand aan.

Samenvatting
In deze Raadsinformatiebrief heeft u kunnen lezen dat de meeste maatregelen zoals
vastgesteld in het maatregelenprogramma in het beleidsplan recreatie en toerisme Landerd zijn
uitgevoerd. Daarnaast is ook aangegeven hoe we samen met de gemeente Uden en de
ondernemers gaan kijken naar toeristisch en recreatief beleid voor 2020 en 2021 het komend
jaar gaan Daarnaast kon u ook lezen welke maatregelen het Platform Toerisme Landerd voor
haar rekening heeft genomen en wat het jaarplan voor 2020 is.
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Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Landerd,
devs^créWis,
de burgejiigester,
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