
 

 

Recreatie & Toerisme 
Voor de toekomst van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zijn 

Recreatie & Toerisme van groot belang. Kansen genoeg, maar.. 

hoe vermarkten we ons toeristisch-recreatief kapitaal, waarom 

zou de toerist ons gebied aandoen en hoe weet men ons gebied 

te vinden? Stuk voor stuk belangrijke vragen, waar we als 

gebiedspartijen gezamenlijk een antwoord op willen vinden. 

Afstemmen & Doen! 
Alleen door de krachten te bundelen kom je verder. Dat is dan 

ook precies wat we gaan doen: afstemmen wat we als gebied te 

bieden hebben en onze handen uit de mouwen om - door 

samenwerking - de kansen te verzilveren.  

Uitnodiging Themabijeenkomst “AV op de kaart” 

Voor wie 
Het Gebiedsplatform nodigt 

iedereen die met “Recreatie & 

Toerisme” te maken heeft uit voor 

deze inspirerende avond. Naast de 

bij het Gebiedsplatform 

aangesloten organisaties, zijn ook 

overheden, politieke partijen, het 

bedrijfsleven en andere 

belangstellenden uit de regio van 

harte welkom om mee te denken,  

discussiëren en mee te doen.  

Wat heeft u /uw organisatie de 

recreant te bieden en hoe komt hij 

dat te weten? Kom naar de 

themabijeenkomst en doe mee! 

Piet IJssels 
Na zijn afscheid als burgemeester 

van de gemeente Gorinchem, 

eerder dit jaar, zet Piet IJssels zich 

in om  Recreatie & Toerisme in de 

regio Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden een impuls te 

geven. Een van de initiatieven in dit 

kader is de onlangs getekende 

intentieverklaring voor de 

oprichting van de coöperatie Sterke 

Watermerken.  

Na afloop is er volop gelegenheid om na te praten 

tijdens de netwerkborrel. 

Datum  : Woensdag 18 september 2013 

Tijd  : 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) 

Locatie : De Spil, Willem v.d. Heerikweg 1, Bleskensgraaf 

Programma: 

1. Opening  
 Door  Jan Boele – Vice- Voorzitter Gebiedsplatform 

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 

2. AV op de kaart 
 Piet IJssels – voormalig burgemeester van Gorinchem en nu  

trekker van Recreatie & Toerisme voor de  zes samenwerkende 

gemeenten in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden over de 

kansen in de regio 

3. Pauze 

4. Aan de slag… 
 Inventariseren aan welke arrangementen de bezoeker van deze 

regio behoefte heeft 

 Gezamenlijk opstellen  van concrete arrangementen  

5. Afsluiting 

www.gebiedsplatform.nl 

info@gebiedsplatform.nl 

Blijf op de hoogte en denk mee via 

twitter: @Gebiedsplatform 

 

http://www.gebiedsplatform.nl/
mailto:info@gebiedsplatform.nl

