
NOTA INSPRAAK

Visie Recreatie & Toerisme

januari 2020

Gemeente Leusden

L235405



Inleiding

De visie Recreatie & Toerisme heeft in de periode van 8 oktober tot en met 12 
november 2019 voor iedereen ter inzage gelegen in het kader van de wettelijke 
procedure. Op 12 november 2019 is er een informatieavond georganiseerd voor alle 
stakeholders en andere belangstellenden. Gedurende de inspraaktermijn zijn er geen 
schriftelijke reacties ontvangen. 

Wel heeft de discussie tijdens de informatieavond meerdere reacties opgeleverd. 
Deze zijn behalve mondeling, voornamelijk via anonieme post-its briefjes op de 
informatieborden opgehangen. Veel suggesties hebben echter betrekking op de 
uitvoering. Deze zullen in het nog te ontwikkelen uitvoeringsplan worden 
meegewogen. 

In dit overzicht hebben we een onderverdeling gemaakt naar 
1. zienswijzen die aanleiding hebben gegeven tot aanscherping van de visie; 
2. zienswijzen die tot een (kleine) aanpassing van de tekst geleid in de tekst;
3. zienswijzen die al zijn opgenomen in de visie;
4. zienswijzen die betrekking hebben op de uitvoering.

AANSCHERPING VISIE
Twee zienswijzen hebben aanleiding gegeven voor aanscherping van de visie:
 

- Nadruk ligt nog te zwaar op toerisme (van buiten de regio), recreatie wordt 
onderbelicht, belang voor de recreanten (voornamelijk de eigen inwoners) 
komt onvoldoende tot z’n recht. 

- Visie m.b.t. de gewenste informatievoorziening is niet duidelijk geformuleerd

AANPASSING IN TEKST
- Kijk naar de brede internationale markt met name Leusden als overloop voor 

andere plekken in Nederland.
- De kracht van Leusden is de ligging en het brede aanbod in de omgeving en 

in Leusden zelf. 
- Ongekende hoeveelheid cultureel erfgoed. 
- Wellicht nog specifiek kijken naar de mogelijkheden in Oekraïne vanwege 

Russisch Ereveld.
- Propositie moet scherper worden geformuleerd.

AL OPGENOMEN IN DE VISIE
- Focus op dingen realiseren. In het verleden al vaak over dit onderwerp 

gesproken, maar valt dan weer dood voor de kast
- Breder kijken dan België en Duitsland. 
- Laat we dat wat we hebben beter gebruiken. 
- We worden nooit Amersfoort. Lift mee op wat er is. En maak mogelijk wat 

ondernemers willen ondernemen.
- We hebben ze al uit de hele wereld.
- Merkenbouw kost tijd/geld/energie. Stel een marketeer aan binnen de 

gemeente
- Ga niet als gemeente alleen aan de slag. Samenwerken met de regio 
- Marktmechanisme. Laat ondernemers hun gang gaan, geef ze de ruimte
- Toeristenbelasting bedreiging voor zakelijk toerisme
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- Lange adem is belangrijk dus ook continuïteit bij de gemeente.
- Recreatieve ondernemers actief aan elkaar verbinden.
- Géén toeristenbelasting 
- Vooral faciliteren en combinaties maken door samenwerking
- Geen differentiatie in toeristenbelasting + besteden aan toerisme
- Toekomstplannen in kaart hebben van de huidige accommodatie
- Behoefte naar extra accommodatie is er!
- Geef ondernemers de ruimte om te investeren (regelgeving zoals nu werkt 

beperkend en op achterstand). Concurrentie nadeel
- Minder eilanddenken. Meer ruimte bieden aan kansen.
- Leusden op de kaart? Zet regio op de kaart!
- Aansluiten bij Heuvelrug initiatieven ipv provincie Utrecht.
- Ondernemers meer flexibiliteit gunnen met hun locatie, dus combi van 

B&B/recreatiewoning/appartement/hotel op 1 plek. Flexibel inzetbaar maken, 
vraagafhankelijk 

UITVOERING
- Wat weten wij van onze toeristen. Kan dat via een enquête. 
- Geef een mooie gids en folder 
- Steunen van platform 'Sporen van oorlog in Eemland'
- Samenwerkingsorgaan WOII-Erfgoedinstellingen in Leusden e.o.
- Faciliteer events. Reuring is belangrijk
- Laagdrempelige evenementen wandel+fiets 
- Doorspelen overnachtingen omliggende gemeenten bij volboeking 
- Maak en onderscheidt in marketing- en communicatieplan 
- Int. Toeristen klagen over afwezigheid openbare en gratis WC’s 
- Op zondag is de Hamershof uitgestorven. Geen horeca open 
- Toeristische trekpleister realiseren, zoals speeltuin, strandje (zoals Pyramide, 

Henschoten, Zeumeren) 
- Ecorecreaduct. Wat gaat dat opleveren?
- Hoe zet je Leusden op de kaart?
- Wandel-knooppunten voor fiets en wandelgebied
- Graag openbaar vervoer van en naar Achterveld, 's avonds en in weekend
- Überhaupt openbaar vervoer
- Graag betere voorzieningen voor gehandicapten 
- Cultureel-historisch (militair) erfgoed is uniek. Maak er gebruik van! Niet 

alleen Grebbenlinie en Kamp A'foort, ook Russisch Ereveld trekt Russische 
toeristen, meer dan waar dan ook 

- Russisch Ereveld integreren in plan voor meer toeristen i.v.m. WOII Erfgoed. 
Hoe gaat Leusden daar mee om?

- VVV als merk niet meer relevant. We moeten Leusden/A'foort 'branden'
- VVV-online aanwezigheid:

o Digi infozuilen op drukbezochte plaatsen, zoals bijv. hotels.
o Géén boekingsmodule via VVV
o Alleen digitaal. VVV is niet altijd open 
o Alle B&B's onder elkaar, als je zoekt in Leusden (via Google) 
o Leusden wandelen en fietsen hoog in zoekmachines
o Online aanwezig en op beurzen. Mensen moeten weten wat er 

allemaal in Leusden te doen is 
o Er komt een online toeristen bookingssite bij de VVV A'foort, waar 

Leusden zich bij aan kan sluiten. Een portal waar toeristen hun 
weekend Leusden kunnen boeken.
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o Antwoord op de vraag kan je pas geven als je weet hoe we het gaan 
vermarkten

- VVV-offline voorzieningen:
o Niet financieren en faciliteren! VVV achterhaald, mogelijkheid om 

kosten te besparen
o Eigen VVV winkeltje
o Toeristenwinkel moet uit de bieb en zelfstandig of in het Huis van 

Leusden. Verder hebben 100% vrijwilligers een prof. Aansturing nodig 
(iig 1 betaalde medewerker).  

o Maak een leuke plek voor funspiratie! Met leuke cadeaus, souvenirs of 
cadeautjes voor eigen inwoners 

o Hoe gaan we retail erbij betrekken
o Een goede wandelkaart
o een kleine B&B moet apart afrekenen voor vermelding bij VVV 

Leusden, A'foort en Barneveld. Ga samenwerken!
o Info VVV moet in meerdere talen 
o Centrale plek in Den Treek met info-panelen. Plus fysieke bemensing 

op bepaalde uren/dagen 
o Geld vrijmaken om VVV naar beurzen te sturen voor promotie 

Leusden e.o. Grijze doelgroep is minder digitaal
o Organiseer jaarlijks een groot onderscheidend, terugkerend event die 

de nationale pers haalt 
o Vergeet de >200 mjn reislustige Russisch sprekenden niet. Bied info 

ook in het Russisch aan en zoek samenwerking met ambassades
o Online aanwezig en op beurzen. Mensen moeten weten wat er 

allemaal in Leusden te doen is 
- Camping Leusden + camperplaatsen
- Hotel van der Valk of andere keten in Achterveld. Geldt ook voor andere 

restaurants
- In de visie staat hotelkamers 250+. Zou zeker 550+ moeten zijn.. 
- Camping + camperplaatsen 
- In A'foort komt Bastion 140kamers, Vahstal 140 kamers. Hotels zitten nu al 

niet vol 
- Hoeveel behoefte is er? Behoefte kun je creëren
- Is er überhaupt behoefte aan extra logiesaccommodatie? Uit deze stelling 

lijkt dat, maar waar blijkt dat uit? 
- Gebruik maken van bestaande subsidies vanuit provincie/regio en geen 

aparte geldstroom naar accommodatie laten lopen.
- Wat is de meest last gevende regelgeving? 
- Regelgeving bekijken en waar lopen ondernemers nu tegenaan 
- Wat is de relatie met AFAS?
- Meer buitenzwemrecreatie (voor alle leeftijden)
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