Verslag Werkgroep Toerisme OV-HKD
7 juni 2021 10.00 uur locatie: De Gouden Karper

1. Opening
Ronald legt uit dat het doel van deze werkgroep is om de werkzaamheden m.b.t. het
toerisme die voorheen door Henny Dokter werden uitgevoerd, over te nemen.
2. Voorstelronde
Ronald Pelgrom, IJsboerderij De Steenoven, voorzitter
Han van der Lans, Van der Lans Antiek, notulist
Elisabeth Remmelink, De Gouden Karper
Mariska de Wit, Camping Jena - afwezig met bericht
Silvia Frederiks, Camping Siebieverden
Johanna Oudakker, B&B Den Olden Akker

3. Vastellen agenda
Akkoord
4. Startnotitie met bijlage activiteiten
Na enige discussie wordt onderkend dat het meedoen met Achterhoek Toerisme in ons
belang is. Als nadeel wordt gezien dat AT te groot is geworden en dat we daardoor
onvoldoende zichtbaar zijn. Hier ligt een actiepunt voor de werkgroep om ons belang
daar goed neer te leggen.
Ook het aansluiten op het programma TotSlot! biedt voor ons kansen om mee te liften
op de doelstelling van de gemeente om het toerisme te bevorderen. Dit betekent
overigens wel dat we zelf het meeste werk moeten doen, maar de gemeente heeft een
budget.
Er wordt gediscussieerd over het nut van het boekje Achterommetjes. Dit is een populair
uitdeelboekje maar het is niet duidelijk of het ons extra toeristen oplevert. Ook de
kosten van het boekje zijn niet helder. Voorstel is om het boekje niet meer uit te geven
maar te werken aan meer gerichte plaatselijke promotie.
Er zou bijvoorbeeld een DHK boekje gemaakt kunnen worden, met wat minder reclame
en meer informatie.
Het belang van de website Achterommetjes is onduidelijk omdat de leden deze zelf niet
bezoeken of gebruiken. Feit is dat de site onbeveiligd is en daarmee een probleem vormt
voor de vereniging.
Omdat bovenstaande voorstellen ingrijpend zijn, wordt voorgesteld om dit ook in het

oude toeristische platform te bespreken.
Dit verzoek wordt overgenomen.
5. Evenementen
5.1. Vive la France 21 en 22 augustus
Gaat wellicht door, geen acties.
5.2. Open Tuinweekend 21 en 22 augustus
Sylvia wil dit oppakken, Ronald vraagt Robert van Til om hier bij aan te sluiten.
5.3. Volksfeest Hummelo 5 t/m 8 september
Geen toeristische activiteit dus geen actie.
5.4. Open monumentendagen 11 en 12 september
Er worden fietsroutes en een autobusroute langs monumenten ontwikkeld.
Wanneer deze gereed zijn, brengt Han ze in.

6. Wat verder ter tafel komt n.a.v. punt 3
6.1 Tegelwandelroute
De Gouden Karper heeft de folders liggen maar het is nog niet bij een ieder bekend.
Goed om dit wat breder onder de aandacht te brengen door de werkgroep.
6.2 Folders en verspreiding
Er zijn weinig folders te verspreiden terwijl de vraag hoog is. Een belangrijke reden is dat
er door corona weinig heeft plaatsgevonden. Sylvia geeft aan dat zij veel materiaal bij de
VVV’s Doesburg en Doetinchem ophaalt. Zo zal een ieder ook zijn eigen kanalen hebben,
bv leden van Achterhoek Toerisme kunnen diverse folders gratis opvragen.
6.3 Scheurblok
Het scheurblok van de gemeente kwam als een verassing, wel positief, maar de
knooppunten worden gemist. Ronald zal dit bij Jolanda inbrengen.
7. Rondvraag
Geen.
8. Sluiting
Volgende vergadering met voormalig Platform Toerisme, datum nader te bepalen.

