“De ontwikkeling van toerisme in Landelijk Noord: wat is mogelijk en wenselijk,
waar zetten we samen op in en welke bijdrage lever ik?”

Hieronder het verslag met alle uitkomsten van gesprekken t/m 2 juli 2018.
Daarna is een wensenlijst gemaakt waaruit 5 onderwerpen zijn gekozen aan de hand
waarvan het proces van de afgelopen maanden wordt verteld. Zo kan iedereen vanuit
hetzelfde startpunt mee praten en kunnen we samen tot een plan komen en de
uitvoering daarvan.
De vijf introductie punten voor 5 februari zijn:






groene waarde van Landelijk Noord vergroten
kleinschalig toerisme
toeristisch cultuur/leefbaarheidsfonds
goed toeristisch vervoer en infrastructuur
informatiepunt

Uit verslag 2 juli 2018:

Bespreken Thema's
Vier groepen gaan aan de slag met de thema’s Kleinschalig, Kosten & Baten, Natuur,
Identiteit & Doelgroep.
Elke groep heeft alle gespreksuitkomsten tot nu toe tot haar beschikking en een exemplaar
van het coalitieakkoord van het nieuwe college in Amsterdam.
Opdracht: knip en plak de belangrijkste passages uit de uitkomsten bij elkaar en formuleer
acties die ondernomen moeten worden. Koppel zo mogelijk de teksten aan het
coalitieakkoord.
Na deze exercitie bespreken we plenair de vier thema’s. De aantekeningen van dit gesprek
staan aan het einde van dit document
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Thema: Natuur of eigenlijk Cultuur (landschap)
Groep: Angela, Alex, Roel
Uitwerking thema Natuur wordt integraal overgenomen.
Uitwerking thema Identiteit & Doelgroep
De volgende onderdelen worden hieruit overgenomen:
Maatregelen:
- Inrichten park Gestreefd kan worden naar de instelling van een cultuurpark (analoog aan
natuurpark) waarin de cultuurhistorische waarden gewaarborgd zijn. Het parkregime
zou de bezoekers, bewoners en economische gebruikers van het gebied bepaalde
richtlijnen opleggen wat betreft bouw en andere activiteiten, waarmee de kernwaarden
van het gebied worden beschermd. Voor veeteelt blijft ruimte gezien de historische
waarde (hoewel extensief met het oog op de hogere waterstand). De uitstraling van het
park verwijst naar de geschiedenis van het Hollands landschap, met bijbehorende
natuurwaarden. Het park wordt uiteraard geopend door de nieuwe burgemeester.
Concrete stappen:
 Inventariseren welke ideeën/plannen het huidige college van B&W van Amsterdam
over/met Landelijk Noord heeft.
 De businesscase van het bezoekerscentrum en andere voorlichtingsactiviteiten
onderzoeken.
 Mogelijk wettelijke beschermingsvormen voor het gebied inventariseren.
 Onderzoek doen naar vergelijkbare gebieden (cultuurparken aan de rand van
wereldsteden elders in de wereld), en naar hoe ze hun behoud geregeld hebben.
Bedreigingen:
Duurzaamheidsbeleid Amsterdam heeft de ambitie om een groene koploper van Europa te
worden. De ambitie is de CO2-uitstoot terug te dringen met 55% in 2030 en 95% in 2050.
Dat zal grote gevolgen hebben voor de agrariërs in Landelijk Noord. Het waterpeil wordt
verhoogd om veenoxidatie af te remmen. Veel ondernemers moeten op minder intensieve
landbouwmethodes overstappen. Daarnaast kan de veeteelt, met name de rundveeteelt,
gezien de methaanuitstoot onder vuur komen te liggen
Inventarisatie kernkwaliteiten:
Wat Landelijk Noord bijzonder maakt is zijn combinatie van oer-Hollands agrarisch
cultuurlandschap met rijke natuur, dat behouden is gebleven in de drukke Metropoolregio
Amsterdam. Belangrijke kwaliteiten van het gebied zijn:
- Historisch De fraaie dorpskernen en het boerenbedrijf in het veenweidegebied verwijzen
naar een vele eeuwen oude historie. Het gebied is onderdeel van het baljuwschap
Waterland dat van de 16e tot de 19e eeuw vanuit Ransdorp werd bestuurd. In Waterland
komt de Nederlandse geschiedenis tot leven.
- Agrarisch In Landelijk Noord werken enkele tientallen agrarische ondernemers die aan
de regionale voedselvoorziening bijdragen. Naast een economisch heeft het
boerenbedrijf een landschappelijk belang. Koeien op het land zijn net zo kenmerkend
voor Landelijk Noord als de toren van Ransdorp.
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Leefomgeving Landelijk Noord biedt ruimte aan zo’n 2.000 Amsterdammers die in een
omgeving met rust en ruimte kunnen wonen.
Natuurlijk Landelijk Noord kent een grote biodiversiteit met vooral een bijzondere
vertegenwoordiging van (weide)vogels. Veenweidegebieden zijn uniek binnen Europa en
zijn de leefomgeving van bedreigde flora en fauna. De afwisseling van water, land en
dijken biedt een bijzonder landschap.
Recreatief In Landelijk Noord recreëren elke jaar tienduizenden Amsterdammers en
bezoekers uit binnen- en buitenland. Voor zowel toeristen die wat verder kijken dan het
Rijksmuseum als werknemers van in Amsterdam gevestigde internationale bedrijven
bepaalt de aanwezigheid van zo’n rustgevend gebied, pal aan de grens van de stad,
mede de leefkwaliteit van Amsterdam.

Huidige en gewenste doelgroep:
Landelijk Noord trekt op dit moment hoofdzakelijk dagjesmensen. Het gebied leent zich bij
uitstek voor fietsers. Daarnaast wordt het bezocht door wandelaars en gemotoriseerde
bezoekers (zoals motorrijders) en varende bezoekers. Het gebied biedt slechts enkele
tientallen plaatsen voor bezoekersovernachtingen. De bezoekers aan Landelijk Noord lijken
vooral te worden getrokken door de rust, ruimte, natuur en het cultuurlandschap. Om de
kwaliteiten van het gebied niet te verstoren moet het toerisme, ook als het aantal bezoekers
groeit, een kleinschalig karakter behouden. Denk aan recreatieve fietsers en wandelaars,
landschap- en cultuurliefhebbers, natuurliefhebbers en kleinschalige sportbeoefenaren,
zoals fietsers, kanoërs en zeilers. Voor massatoerisme is Landelijk Noord niet geschikt.
Coalitieakkoord Amsterdam 2018:
De volgende onderdelen worden hieruit overgenomen:
Openbare ruimte en groen (blz42)
 Om de druk op het groen in de stad te verminderen worden recreatieschappen beter op
de kaart gezet. Groen buiten de ring moet beter bereikbaar zijn en toegankelijk voor
Amsterdammers. Met waterschap en provincie werkt Amsterdam aan net verhogen van
het waterpeil in Waterland, om zo veenoxidatie tot staan te brengen en biodiversiteit te
verhogen.
 Amsterdam is een stad om in te leven, wonen en ondernemen. Pas in de tweede plaats
een toeristische bestemming. We willen de lasten en lusten van toerisme beter verdelen.
We zetten in op spreiding in de stad en naar de regio.
Uitkomsten Identiteit & Doelgroep:
STELLING
Toeristen opvangen in bezoekerscentrum aan de rand. Vandaar uitwaaieren in het gebied:
 Fluisterboten
 Wandelen
 Fietsen
STELLING
Toerisme in LN beweegt zich voort op de fiets, te voet of per kano!
UITKOMSTEN
Identiteit:
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 Oer-Hollands natuur gebied met agrariërs.
 Historie, water problematiek, melkschuit, natuur, Rembrandt, koeien en schapen
Doelgroep:
 Wij kunnen ten dele sturen maar we willen in gesprek met degenen die wel kunnen
sturen. Dan moet je wel weten wie de doelgroep is.
 Dagjesmensen (toeristen Adam).
 Mensen die uit de drukke stad willen: jongeren/ ouderen , binnen- en buitenland.
 Fietsers, wandelaars (je kunt hier, bijna, niet overnachten).
 Winter?
Uitkomsten Kleinschaligheid:
UITKOMSTEN
 Toerisme moet kleinschalig blijven om karakter gebied te houden; agrarisch, natuur,
oud land.
 Ruimte voor groei voorzieningen mits aangepast.
 Dagtoerisme is hoofdzaak.
 Focus: fietsen, varen, wandelen, schaatsen
 Connectie naar andere gebieden en terug naar Noord.
 Infopunten, afstappunten, rustpuntjes en TOPs.
Bijlage 1: bestemmingsplan Landelijk Noord
Algemene uitgangspunten:
1. Bescherming van cultuurhistorische waarden;
2. Behoud van het karakteristieke veenweidelandschap, door agrarische activiteiten in
het gebied te stimuleren, onder andere door middel van verbrede landbouw
(inpassing nevenfuncties) en beheer.
3. Behoud en zo mogelijk versterken van natuurwaarden, onder andere door behoud
van het open landschap ten behoeve van de weidevogels.
4. Stimuleren van de leefbaarheid in het landelijk gebied door bedrijven en
voorzieningen, die geen afbreuk doen aan de ruimtelijke kwaliteit van het
veenweidelandschapen die het sociaaleconomisch draagvlak van Landelijk Noord
ondersteunen toe te staan.
5. Recreatief medegebruik mogelijk te maken voor onder andere fietsers, wandelaars
en kanoërs.
6. Verrommeling van de bouwkavels en verlies van openheid in het landschap
tegengaan.
5.5.2 wet en regelgeving
Van toepassing zijn:
1. De herziene Natuurbeschermingswet 1998
2. Rondom en deels in het plangebied is een aantal gebieden gesitueerd met een
bijzondere beschermde status (Natura 2000) = Europese ecologische hoofdstructuur.
3. De Natuurbeschermingswet 1998. Het betreft het gebied Waterland, Aeën en Dieën.
4. Flora- en Faunawet.
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In de praktijk: afgesloten fietspaden/wandelpaden tijdens broedseizoen en
nestbescherming. Rugstreeppad en ringslang zijn beide zwaar beschermd. Alle vleermuizen
worden streng beschermd. Andere zwaar beschermde scoren zijn waterspitsmuis en
noordse woelmuis. Waterland oost blijkt een van de betere weidevogelgebieden van de
provincie te zijn.
12 principes van duurzaam toerisme Landelijk Amsterdam Noord
9. De kwaliteit van landschap en milieu respecteren;
10. De biologische rijkdom, flora, fauna en hun leefgebieden en –
omstandigheden respecteren;
11. Het gebruik van schaarse en niet vervangbare natuurlijke hulpbronnen
minimaliseren;
12. Vervuiling van water, bodem en lucht voorkomen.

Acties n.a.v. al deze punten:
 Hoe zorgen we dat dit een open veenweidegebied blijft? !!!!
 Geen natuurgebied, dus geen beperkende maatregel die de agrariërs in de weg
staan.
 Unesco cultureel erfgoed (Beemster).
 In stand houden is ontwikkeling.
 Bereikbaarheid, openbaar vervoer, fietsverhuur bij metro.
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Thema: Kleinschaligheid
Groep: Yvonne, Paulien, Suzanne, Marianne
Uitwerking thema Kleinschaligheid
12 principes van duurzaam toerisme landelijk Amsterdam noord*

1. behoud van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing,
beeldbepalende gebouwen en het landschap;
2. bijdragen aan de lokale economie en welvaart;
3. bijdragen aan goed werkgeverschap;
4. bijdragen aan gelijke verdeling van de economische en andere baten
onder de lokale gemeenschap;
5. bijdragen aan de verwachtingen van de bezoekers, zoals het leveren
van goede en veilige diensten zonder onderscheid te maken naar
geslacht, ras of lichamelijke conditie;
6. bewoners en andere lokale betrokkenen bij besluitvorming over en
beheer van toeristische activiteiten in hun gebied betrekken;
7. de leefbaarheid in de dorpen en het buitengebied beschermen of
verbeteren, inclusief de sociale structuren en de kwaliteit van de
leefomgeving;
8. de culturele identiteit, tradities en cultuurhistorie van het gebied
respecteren;
9. de kwaliteit van landschap en milieu respecteren;
10.de biologische rijkdom, flora, fauna en hun leefgebieden en omstandigheden respecteren;
11.het gebruik van schaarse en niet vervangbare natuurlijke
hulpbronnen minimaliseren;
12.vervuiling van water, bodem en lucht voorkomen.

*Geïnspireerd op de 12 principes van duurzaam toerisme zoals vastgelegd door de
Verenigde Naties
Opmerking: tekst nog minder formeel maken en clusteren.
Voor de uitwerking van het thema hebben wij ervoor gekozen geen extra beperkingen te
formuleren voor nieuwe (en bestaande) initiatieven, het bestemmingsplan voldoet op dit
punt.
Samenwerking tussen kleinschalige initiatieven/gezamenlijkheid
Thema:
Samenwerken, 23 april Holysloot
STELLING
Samenwerken is essentieel (in meest brede zin).
STELLING
Samen staan we sterker. Laten we als LN heel duidelijk een visie ontwikkelen en neerzetten.
6

“De ontwikkeling van toerisme in Landelijk Noord: wat is mogelijk en wenselijk,
waar zetten we samen op in en welke bijdrage lever ik?”
Samenwerking met bewoners/coalitieakkoord
4 juni Zunderdorp
UITKOMSTEN
Aparte status voor Landelijk Noord (niet klakkeloos regels uit stad toepassen).
(uit: Procesontwikkeling)
KORTOM
 Kies voor een centrale regie en beleidsontwikkeling, gericht op de lange termijn en neem
daarbij kwaliteit en leefbaarheid als uitgangspunt.
 Toets nieuwe initiatieven eerst bij de belanghebbende partners. Zoek samenwerking met
ondernemers om tot goede beheersplannen te komen gericht op gezamenlijke
inspanning.
 Veel gebieden in Amsterdam zijn verschillend en hebben andere functies, kies voor
gebiedsgerichte aanpak en creer draagvlak bij de partners en boek snel resultaten.
(Uit:Amsterdamcity)
Bottom-up participatie
(Uit:ppt UvA)
Fietsverhuur N-Z-lijn
} P aanwezig
Bootverhuur De Weren
} P aanwezig
Promoten parkeren buiten de dorpen

Acties n.a.v. al deze punten:
Voorstel kleinschalige initiatieven verbinden en promoten:
Er zijn drie doelgroepen die betrokken zijn bij toerisme in het gebied:
1. bewoners van Landelijk Noord en Amsterdam
2. ondernemers in het gebied
3. bezoekers / toeristen / recreanten
Wij denken dat er geen informatiecentrum als fysieke plek hoeft te zijn, alle kleinschalige
initiatieven zijn samen al toeristische informatiepunten. Door in kaart te brengen wat er nu
allemaal al is en dit netwerk te ontsluiten kan een start gemaakt worden waarbij informatie
gecentraliseerd wordt. Als voorbeeld zien wij Zuidoostpartners ZO! www.zuidoost.nl die een
eigen plattegrond hebben ontwikkeld, beeldbank en agenda.
Een ander voorbeeld is de Stichting Promotie Waterland, zij zijn in de gemeente Waterland
actief en hebben als algemeen doel om meer mensen in Waterland te laten recreëren en
ervoor te zorgen dat zij langer blijven en vaker terugkomen. De activiteiten van SPW zijn
gericht op inwoners, ondernemers en bezoekers/toeristen. Website: www.onswaterland.nl
Voor Landelijk Amsterdam Noord stellen we voor om een Werkgroep Promotie LN te starten
o.l.v. een coördinator. De werkgroep zou als onderdeel van de Centrale Dorpenraad kunnen
functioneren en gebruik kunnen maken van de faciliteiten van het kantoor zoals de
mogelijkheid om te vergaderen en mensen te ontvangen, alsmede het al bestaande netwerk
en een eventuele werkplek. De werkgroep zal bestaan uit vrijwilligers, de functie van
coördinator betreft een betaalde functie.
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De werkgroep kan zich richten op de volgende punten:
1. Opstellen visie-document en plan van aanpak t.b.v. overleg met gemeente
2. Lokale toeristische promotie, door;
a. website met recreatie/toeristische informatie (waar andere pagina’s zoals
website van Amsterdam Marketing naartoe kunnen linken)
b. informeren diverse media (kranten, weekbladen)
c. nieuwsbrief voor 'vrienden van'
3. Evenementen en arrangementen ontwikkelen/verbeteren
a. fiets-/wandelroutes
b. activiteiten
c. bewegwijzering
d. meer rustpunten
e. voorstel waar fiets- wandelroutes te verbinden
f. etc.
4. Contacten onderhouden met;
Bewoners gebied
Ondernemers in en buiten het gebied
I Amsterdam
Centrale stad afd. Toerisme
Landschap Noord-Holland
Recreatieschap Twiske waterland
Bureau Toerisme Laag holland
TOP
Stichting promotie Waterland
Staatsbosbeheer
Natuurmonumenten
Stadsdeel Amsterdam noord

via Centrale Dorpenraad
o.a. via Centrale Dorpenraad
Roel Sprangers
Thomas jager en Charlotte Naezer

Mardiek
Nard Janssen

Gebiedsteam

5. Bekendheid TIP, Toeristische informatiepunt
Schoolhuis
Holysloot
Toren van
Ransdorp
Zuyderziel
Durgerdam
Badhoeve
Durgerdam
Landmarkt
Schellingwoude
Jachthaven Durgerdam
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Thema: Identiteit & Doelgroep
Groep: Mardiek, Sylvia, Peter, Aysen, Dirk
Uit:Voorstel kleinschalige initiatieven verbinden en promoten
Er zijn drie doelgroepen die betrokken zijn bij toerisme in het gebied:
1. bewoners van Landelijk Noord en Amsterdam
2. ondernemers in het gebied
3. bezoekers / toeristen / recreanten
Wij denken dat er geen informatiecentrum als fysieke plek hoeft te zijn, alle kleinschalige
initiatieven zijn samen al toeristische informatiepunten. Door in kaart te brengen wat er nu
allemaal al is en dit netwerk te ontsluiten kan een start gemaakt worden waarbij informatie
gecentraliseerd wordt. Als voorbeeld zien wij Zuidoostpartners ZO! www.zuidoost.nl die een
eigen plattegrond hebben ontwikkeld, beeldbank en agenda. Een ander voorbeeld is de
Stichting Promotie Waterland, zij zijn in de gemeente Waterland actief en hebben als
algemeen doel om meer mensen in Waterland te laten recreëren en ervoor te zorgen dat zij
langer blijven en vaker terugkomen. De activiteiten van SPW zijn gericht op inwoners,
ondernemers en bezoekers/toeristen. Website: www.onswaterland.nl
Voor landelijk Amsterdam noord stellen we voor om een Werkgroep Promotie LN te starten
o.l.v. een coördinator. De werkgroep zou als onderdeel van de Centrale Dorpenraad kunnen
functioneren en gebruik kunnen maken van de faciliteiten van het kantoor zoals de
mogelijkheid om te vergaderen en mensen te ontvangen, alsmede het al bestaande netwerk
en een eventuele werkplek. De werkgroep zal bestaan uit vrijwilligers, de functie van
coördinator betreft een betaalde functie.
De werkgroep kan zich richten op de volgende punten: (zie tabel blz 6 uit inbreng thema
kleinschaligheid)
Coalitieakkoord Amsterdam 2018:
De volgende onderdelen worden hieruit overgenomen:
Bouwen, Wonen, Ruimtelijke Ordening (blz 36)
 De uitbreiding van de stad moet behoud van de groene kwaliteiten van Amsterdam.
Daarom bouwen wij niet in de hoofdgroenstructuur. Waar mogelijk vergroenen we de
stad.
 Bij nieuwbouw zoeken wij actief ruimte voor circulaire gebiedsontwikkeling.

GRAS
WATER
LUCHT
VER
ZITTEN
LIGGEN
LOPEN
VAREN
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Acties n.a.v. al deze punten:
 Check: wil iedereen een visiedocument?
 Contact met Amsterdam Wetlands (uit deze groep) i.v.m. de status van het project.
Natuur -Toerisme
 Aansluiten bij overleg Waterland/Zaanstreek (hoe willen wij gepromoot worden?) ikv
MRA.
 Mardiek vraagt Peter Hogervorst (Landschap Laag Holland); hoe ziet dat er nu uit?
 Check op stuk PvL: is dat een samenvatting waar de thema’s onder vallen?
 Kwetsbaarheid tonen, en ….. Hoe ga je om met Tours en Tickets?
 Afspraken met ondernemers.
 Coördinator?
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Thema: Evenwicht tussen Kosten & Baten bij de stakeholder
Groep: Marcel, Dave, Paul
Uit verslagen eerdere bijeenkomsten:
23 april Holysloot
Thema: Kosten en Baten
STELLING 8:
Wie de lusten heeft (van het toerisme) moet ook de lasten dragen.
4 juni Zunderdorp
Thema: Kosten en Baten
 Zichtbaar maken baten
 Maatschappelijke kosten/ baten analyse
 Onderzoeken wat het gebied oplevert
 Integraal
 Nieuwe business modellen: “Zuiderzee museum life”
 Ambtelijke werkgroep van betrokken beleidsterreinen
o Economie
o R.O.
o Beheer
o Toerisme
o Infrastructuur
 TOP kan een verbinding maken met Noord
 Ambassadeur van het landschap
 Bewoners informeren en enthousiast maken
 Open dag bij ondernemers, meer begrip voor elkaar
 Subsidie mogelijkheden benutten
 Input uit gebied voor nieuwe recreatieplan van recreatieschap
 Stimuleringsregeling om nieuwe ondernemingen te starten
 Lokaal microkrediet opzetten
 Recreatieschap
Thema: Natuur (stakeholders)
 Door wie?
o jagers, informatie halen
o agrariërs
o natuurverenging(en)
o Gemeenteraad
Thema: Kleinschaligheid
 Knip op horeca, overnachting, bootverhuur, tours/gidsen
o horeca = 2 per dorp
o camping =4/5 gebied
o B&B = ??
o bootverhuur?
o fietsverhuur?
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Thema: Identiteit
 Dagjesmensen (toeristen Adam).
 Mensen die uit de drukke stad willen: jongeren/ ouderen , binnen- en buitenland.
 Fietsers, wandelaars (je kunt hier, bijna, niet overnachten).
 Winter?
Coalitieakkoord Amsterdam 2018:
De volgende onderdelen worden hieruit overgenomen:
Lusten en lasten verdelen (blz 50, punt 3)
 Bezoekers en toeristen gaan eerlijker bijdragen. De inkomsten uit bezoekers, met name
de toeristenbelasting, verhogen we fors met structureel € 105 miljoen in 2022. Over de
systematiek overleggen we met de branche, waarna deze, met een ingroei, in 2020 van
start gaat. Voor 2019 hanteren we voor de hele stad één percentage van 7%.
 Wat kan hiermee?

Acties n.a.v. al deze punten:







Afstemmen met andere toeristische focusgebieden
Uitzoeken: “wie zijn de stakeholders en wat is hun voordeel/nadeel?”
Economische waarden en lasten
Maatschappelijke waarden en lasten
Culturele waarde en lasten
Parkeeroverlast/infrastructuur

Hoe gedetailleerd moet dat?
Bijvoorbeeld toeristenbelasting gebruiken om:
 overlast beperken?
 Wegen goed onderhouden?
 Natuurwaarde behouden?
(toeristenbelasting € 105 miljoen / welk aandeel voor Landelijk Noord?)
(Samen en met bewoners bepalen hoe het ingezet wordt)

Resultaat:
Mogelijk nieuwe businesscases (b.v. resort annex bezoekerscentrum)
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Aantekeningen van plenaire bespreking
Natuur (cultuur)
Bus moet terug (voor “bereikbaarheid” zoals genoemd in het coalitieakkoord)
Hier is al contact over met raadsleden.
Het is een win-win: bus voor toerisme is ook goed voor bewoners
Verbinden met dezelfde problemen/vragen in andere “overloopgebieden”/toeristische
focusgebieden
Proces: waar kunnen we een lobbyfunctie onderbrengen?
Identiteit en doelgroep
Uitzoeken hoe/of bussen gereguleerd kunnen worden.
Subsidie elektrisch vervoer door de gemeente (50% in aanschaf) Frank Henninga (Stichting
Move)
Touringcars (scooter/elektrische fietsen)- Kans?
Kleinschalig
T.I.P. (toeristisch Informatie Punt): welke zijn er nog?
Kosten en baten
Opdrachtformulering voor een inventarisatie; deel van visiedocument
Maatschappelijke kosten en baten
“waar komen mensen op af?”
SEObureau
Gesprek dat volgt
Waar moeten we mee komen om gehoord te worden?
We doen het goed
Professionaliseren want de groei komt
B&W
Leefbaarheid/gebiedsplan
Participatie/democratiseren (Dave)vastpinnen op eigen ambitie
Gemeente uitdagen
Harde voorstellen; coördinator toerisme
De lobbyist
check stadsakkoord TOP
stukken delen
Metropool regio (Sylvia)
Statusakkoord TOP
coalitieakkoord
Goed verhaal + goed georganiseerd zijn!
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