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Nieuw toeristisch beleid in   
de Gemeente Bronckhorst
Met de verwachtte verdubbeling 
van het toerisme in Nederland de 
komende jaren is werken aan de 
ontwikkeling van het toerisme in ons 
gebied essentieel.
 
Op gemeentelijk niveau wordt ge-
werkt aan nieuw beleid onder lei-
ding van de burgemeester. De loka-
le platforms, dus wij als VVV namens 
Vorden en diverse ondernemers, 
zijn daarin de gesprekspartners van 
de gemeente. Dit toeristisch plan is 
veelomvattend. Het betreft zowel 
de profi lering van Bronckhorst als 
toeristische locatie, de bestemming 
van de toeristenbelasting en de or-
ganisatie van het toerisme. 

Er is een eerste terugkoppeling ge-

weest naar de Toeristische Platforms 
en het AT en een bijeenkomst om 
de   toeristische ondernemers te be-
trekken. Het defi nitieve conceptplan 
zal binnenkort verschijnen. Dit plan 
zal de gemeente op 15 november 
bespreken met de klankbordgroep 
van toeristische ondernemers en 
de voorzitters van de toeristische 
platforms. Graag nemen we daarin 
als VVV de reacties de toeristische 
ondernemers in het Vordense mee. 
Zodra het plan in ons bezit is zullen 
we deze mailen met het verzoek 
daarop te reageren. Gezien de korte 
tijd die we beschikbaar hebben zal 
dat per email of telefoon moeten. 
Wel belangrijk om hier even goed 
naar te kijken want dit zal het toe-
ristisch beleid in Bronckhorst voor 
de komende jaren gaan bepalen.

Snel meer hierover.

“Het toeristisch jaar 2019 was tot op heden een jaar vol nieuwe ontwikkelingen.” Samenwerking tussen VVV 
Vorden en Hengelo (G)
Eerst hadden we per 1 
januari de opsplitsing 
van de VVV Bronckhorst 
in 5 lokale Toeristische 
Platforms. Inmiddels 
hebben Hengelo en 
Vorden besloten met elkaar te gaan 
samenwerken. Samen zijn we dan al 
weer 70% van de oude VVV. Daardoor 
wordt ook Hengelo weer gewoon VVV, 
komt er net als in Vorden een speciale 
website voor het dorp en komt er 
in Shop Melange een eigentijds 
toeristisch VVV informatiepunt. Ook 
werken we met Hengelo samen aan 
nieuwe arrangementen die Vorden en 
Hengelo meer met elkaar verbinden. 
Vanuit de VVV in Vorden zullen voor 
beide organisaties een aantal taken 
worden uitgevoerd, zoals de fi nanciële 
administratie. Deze bundeling heeft 
voor beide partijen voordelen.

Nieuwe plek VVV Vorden
Wij zijn gesetteld op de nieuwe locatie en 
de gemeente heeft bevestigd dat ons huis-
nummer 12A  aan de Dorpsstraat is. Onze 
ervaring is dat mensen ons gemakkelijker 
vinden en sneller even binnenlopen. 
De gevel van ons nieuwe onderkomen 
is nog niet aangepast. Daar hebben 
we met Thijs Bleumink overleg over.



Plannen voor het centrum van 
Vorden
Op 19 oktober heeft de Vitale kern Vorden 
de plannen gepresenteerd voor het centrum 
van Vorden. Deze zijn gebaseerd op de 
ideeën die de inwoners in januari tijdens een 
inloopdag hebben ingebracht.

De reacties waren uitgesproken positief. 
Als de plannen gerealiseerd worden zal dit 
betekenen dat Vorden nog aantrekkelijker 
wordt voor toeristen en voor mensen uit 
de regio. Goed voor de lokale economie 
dus. De plannen staan op www.vorden.nl/
vitalekern. 

Gastvrijheidspunt
De verandering van VVV winkel naar een VVV 
‘Gastvrijheidspunt’ loopt. Er ligt een projectplan dat 
onder begeleiding van Achterhoek Toerisme tot 
stand is gekomen. Zoals in de vorige nieuwsbrief 
uitgelegd, is het de bedoeling gasten te inspireren 
de omgeving in te trekken en daar dingen te gaan 
beleven: het landschap, de natuur, de kastelen, 
de restaurants, overnachtingsgelegenheden, 
etc. Het is dus meer dan alleen informeren en de verkoop van artikelen. 

We zijn bezig middels subsidieverzoeken voldoende budget te verwerven 
om dit mogelijk te maken. Ons streven is dat dit gastvrijheidspunt aan het 
begin van het komend seizoen te openen.

Later meer. 

8 kastelenbrochure
De tweede druk van 5.000 exemplaren is 
gereed en gaat inmiddels alweer gretig 
over de toonbank. Alle ondernemers die 
meededen aan de eerste druk hebben nu 
ook weer meegewerkt. Het boekje is voor 
€ 3,50 te koop.

Oproep vrijwilligers
Inmiddels hebben zich een aantal mensen gemeld die nu meedraaien 
als vrijwilliger. Als je mensen kent die het leuk vinden om in de rol van 
gastvrouw en gastheer mee te werken om aan het toerisme in Vorden een 
gezicht te geven, maak ze dan attent op de vacatures voor vrijwilligers bij 
de VVV. 

Ook vrijwilligers die zich willen inzetten voor de website en onderhouden 
van social media zijn van harte welkom.

Bel of mail naar de VVV, of loop even langs in de winkel.
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