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"Samen op pad in de Brabantse Kempen

Startdocument Kempenvisie en Uitvoeringsprogramma VTE

Ondergetekenden:

Gemeente Bergeijk, in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd volgens arl. lTl Gemeentewet door
de heer S.C.A. Luijten, wethouder, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bergetjk d.d. 06-04-2018

Gemeente Bladel, in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.M. Maas, burgemees-
ter,

Gemeente Eersel, in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd volgens arl. lTl Gemeentewet door
mevrouw L.M. Sjouw, wethouder, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van Bur-
gemeester en Wethouders van de gemêente Eersel d.d. 01-06-2016

Gemeente Oirschot, in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd volgens art. lTl Gemeentewet door
de heer P.A.G. Machielsen, wethouder, handelend ter uitvoering van het besluit van het college
van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oirschot d.d. 15 mei 2018

Gemeente Reusel-De Mierden, in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd volgens art. 171Gemeen-
tewet door de heer M.P.M. Maas, wethouder, handelend ter uitvoering van het besluit van het col-
lege van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden d.d. 01-05-2018

hierna te noemen:'Kempengemeenten'

STIP, in dezen vertegenwoordigd door de heer. R. Visser

Centrummanagement Bergeijk, Bladel en Oirschot en Stichting Promotie Eersel, in dezen
vertegenwoordigd door
Bergeijk: de heer B. Timmermans
Bladel: de heer R. Veldhuizen
Eersel: de heer D. van Bavel
Oirschot: mevrouw K. Hoeks

Koninklijke Horeca Nederland, afdelingen Bergeijk, Eersel, Oirschot-De Beezen en
Reusel-De Mierden,
in dezen vertegenwoordigd door
Bergeijk: mevrouw Y.A.A. van Heugten
Eersel: de heer R. Visser
Oirschot: mevrouw C.J.M. van Dommelen, voorzitter a.i.
Reusel-De Mierden: de heer R. Visser

Land van de Brabantse Kempen, in dezen vertegenwoordigd door de heer H.J. van de Klundert,
voozitter,

Coöperatie Streekproducten Kempen Goed, in dezen vertegenwoordigd door de heer W. Ansems,

Recreatiepark Ter Spegelt, Centerparcs De Kempervennen, Landal Het Vennenbos, recreatiepark
De Achterste Hoef en camping De Paal, in dezen vertegenwoordigd door de heer H.J. Garvelink

Huis van de Brabantse Kempen, in dezen vertegenwoordigd door de heer P. Schellekens

ZLTO, afdelingen Bergeijk, Bladel en Eersel, in dezen vertegenwoordigd door..

hierna gezamenlijk te noemen: 'partijen';
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Komen hef vol de overeen:

1. Doel
Partijen stellen zich het volgende overall doel:
'Het vergroten van het economisch rendement en de economische vitaliteit van de Brabantse
Kempen. Dat draagt bij aan het behoud en versterking van de leefbaarheid in de Brabantse Kem-
pen'.

2. Mr.ssie
Partijen hanteren daarbij de navolgende mrcsie;
'De Brabantse Kempen is in 2026 een toeristisch en recreatief onderscheidende regio met grote
naamsbekendheid in Nederland, België en Duitsland. Door steeds vernieuwende producten voor
haar belangr¡kste doelgroepen aan te bieden, weet de regio steeds meer bezoekers aan zich te
binden'.

3. Samenwerking en randvoorwaarden
Partijen spreken met elkaar af voortvarend aan de slag te gaan met de projecten (zie bijlage 1 en
2) die we gezamenlijk hebben uitgekozen op 10 januari 2018 teneinde zowel afzonderlijk als in
gezamenlijkheid bij te dragen aan de onder 1 genoemde doelstelling en onder 2 genoemde missie.

Partijen beschouwen de realisatie van de doelstellingen die in de Kempenvisie en het Uitvoerings-
programma (bt1lage 3: externe bijlage)zijn geformuleerd, als een gezamenlijke verantwoordelijk-
heid, die niet vrijblijvend is. Teneinde deze opgave te realiseren zetten zij middelen in -hetzij finan-
cieel, hetzij urencapaciteit- die bijdragen aan het behalen van de genoemde doelstellingen.

De verantwoording naar de gemeenteraden dan wel naar de eigen achterban is de verantwoorde-
lijkheid van de werkgroepen afzonderlijk.

4. Organisatie

ln september starten de partijen, zoals eerder vernoemd, gesprekken met elkaar om te komen tot
een publiek private organisatievorm waarin gemeenten en partijen gezamenlijk verantwoordelijk
zijn voor de realisatie en doelen van de visie Vrijetijdseconomie en de uitvoering van de projecten

5. Evaluatie

Eind 2018 vindt een evaluatie plaats van het proces en de hierboven genoemde projecten tot dan
toe. De gemeenten zullen hiervoor het initiatief nemen.

Portefeuillehouders van de Kempengemeenten communiceren deze evaluatie met de afzonderlijke
raden.
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Afdus ondertekend, te Eersel op 24 mei 2018;

Gemeente Bergeijk,
namens deze

Stef Luijten

Gemeente Bladel,
namens deze L,Á

Peter Maas

Gemeente Eersel,
namens deze

Liesbeth Sjouw

Gemeente Oirschot,
namens deze

Piet Machielsen

Gemeente Reusel-De Mierde
namens deze

Maarten Maas
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STI
n ens deze

Ron

Centrummanagement Berge
namens deze

BI Oirschot Stichting Promotie Eersel

Bergeijk: de heer B. Timmerm

Bladel: de heer R. Veldh

Eersel: de heer D. van Bavel

Oirschot: mevrouw K. Hoeks

Koninklijke Horeca Nederland, afdelingen Bergeijk, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden,
namens deze

Bergeijk: mevrouw Y.A.A. van H

Eerser: io?art
Oirschot: mevrouw C.J.M. van D

Reusel-De Mierden: de heer

Land van de Braba þêtr,

Henk van de Klundert

Coöperatie Kempen Goed,
Namens deze

Walter Ansems
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tiepark
namens

en
De Kemperyennen, Landal Het Vennenbos, recrea-

ing De Paal,

Hendrik Ga

Huis van de Brabantse Kempen

Paul Schelle

ZLTO, afdelingen Bergeijk, Bladel/ Reusel-De Mierden, Eerselen Oirschot
namens deze

*******

--l
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B¡J lage:
1 . Uitvoeringsprogramma Kempenvisie 2017 -2019 - projectenlijst
2. Overzicht 4 geprioriteerde projecten en deelnemende partijen
3. Uitvoeringsprogramma Kempenvisie 2017 -2019 (externe bijlage)

Bijlage l:

lnventariseren en invull¡ng geven aân wensen en
behoeften op dit vlak.

2. Activerèn en moiiveren om hiermée {eventueel met
hulp) aan de s¡ag te gaan.

3. lnternatlonale

4.

ontslulting
ôccommodaties
t-eàiJi¡íenmatctr

g?stvrïhe1d
Gastvrliheld

.5002€

go.ooó

€ 15.000

€ zs.ooo

ê so.ooo

e zo.ooo

€

€

€.7

€ 7.500 Verbinden

Verle¡oán€ rb.ooo

e ZO.OOO Verleiden. Verb¡nOen,
, Veragsen

€ 30.000 Verbinden

€ 5,000 Verloiden, Verbinden,
Vgna.ss€fr
Verle¡den, Verbinden

Verleiden, Verb¡nden,
Venassen

€ 5.000

€ 25.000 Verleiden, Verbínden.
VeÍrassen

€ 17.500 Verleiden, Verbinden,
Verrassen

Met inzet intemationale locals zowel hardware als
software aanpakken
Visitors-Journey, trainingen, inspiratíetours, toolkii
gastvrijheid, gastvrijheids-award

Vitaliteitsscan en kwalileitsveibetéringsproiect
i verblijfsrecreat¡e

Aânsluiten b¡¡ de jaarl¡jkse themajaren

€ 10.000

i tz.soo

€ 5.000

€.2.500

€ 5.000

€ 10.000

€ 5.000

€ 2.500

I

I

5. V¡tal¡te¡t

6. Themajaren

7. Meertallge w€bslte
Br¡bantse Kempen

8. Netwerken

9. Meten ls weten

3 of 4 talige website met o.a. top 't5 aanbod van de
Kempen

I Juiste informatie, meertal¡g promotiemateriaal delen
, met partners

; Project formuleren actuele cûfers, wat ís wel of niet
, realist¡sch en haalbaar om te meten

, 10. lnnovatleve top Met Roulebureau doorontwikk€len innovatieve wandel/
wandel/f¡etsroutê fietsroute mel regionale storytellíng. Die naast de Van

Gogh route, toproute van Brabant wordt.

11. Professionalisering Project om te komen tot þrofessionele reg¡omarketing.
regiomarket¡ng Na evaluatiemoment bekijken hoe en/of de

professionaliseringsslag doorgezet kan worden eind
2019

5.000

0.000

.500 €.7

Totaal 100.000€ 200.000€

de Brobontse Kernpen
f)'tuoít A"l7*+e9ø'

15 t(.
Keml)en
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Bijlage 2:

Overzicht 4 geprioriteerde projecten en deelnemende partijen

a. Professionalisering regiomarketing:
Professionaliseringsslag maken met alle betrokken partijen ten behoeve van de branding van de
Brabantse Kempen.

Deelnemende partijen:
Dion van Bavel, Stichting Promotie Eersel (kartrekker tot 8 mei 2018) en
Jan Willems, Land van de Brabantse Kempen

b. lnnovatieve top (wandel)/ fietsroute:
ln samenwerking met het Routebureau Brabant het ontwikkelen van een spraakmakende wandel-
of fietsroute ter (internationale) promotie van de Brabantse Kempen met regionale storytelling. Die,
naast de Van Gogh route, toproute wordt in Brabant.

Deelnemende partijen:
René Veldhuizen, centrummanager Bladel (kartrekker)
Jan Willems, Land van de Brabantse Kempen
Michel Huigevoort, Ter Spegelt (namens 5 grote parken)
Peter van Overdijk, Huis van de Brabantse Kempen

c. Meertalige website Brabantse Kempen:
lnformatie en producten aanbieden en toegankelijk maken voor de buitenlandse gast in 3 of 4 ta-
len, waarbij naast de Nederlandse versie in ieder geval de Duitse taal en de Engelse taal (expats)
Website met o.a. top 15 aanbod van de Brabantse Kempen.

Deelnemende partijen:
Willem van Montfort, STIP de samenwerkende TIP's

d. Meten is weten'.
lnzicht krijgen in de huidige stand van zaken (middels nieuwe cijfers, huidige cijfers zijn van 2010)
op het gebied van vrijetijdseconomie. Monitoren bestaande data, o.a. de economische betekenis
van de vrijetijdseconomie. Formuleren van vraagstukken om zo actuele cijfers en inzichten te krij-
gen als O-meting. Het project'Meten is weten' is de basis en tevens een verbindend element in alle
projecten. De ontwikkeling wordt meegenomen bij de professionalisering van de regiomarketing.

Deelnemende partijen:
'Meten is weten' dient bij alle bovenstaande projecten onderdeel te zijn van het projectplan. De
werkgroepen dienen aan te geven welke vragen zi¡ op willen nemen, waarvan een 0 meting ge-
wenst is.

Projecten kennen een dynamisch karakter. Dit betekent dat partijen zoveel als mogelijk inspelen
op nieuwe kansen en mogelijkheden, waarbij wordt opgemerkt dat bovengenoemde projectlijst
voor dit moment limitatief is. De in het Uitvoeringsprogramma opgenomen begroting is kaderstel-
lend.

Het oppakken van nieuwe projecten uit het Uitvoeringsprogramma vindt pas plaats na overleg tus-
sen partijen.

Partijen zullen nieuwe initiatieven zoveel mogelijk laten aansluiten bij bestaande initiatieven / pro-
jecten uit het Uitvoeringsprogramma.
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Projecten worden uitgewerkt in een projectplan o.a. met doelstellingen, gewenste resultaten, finan-
ciën (offertes), tijdspad, projectverantwoordelijke, organisatie, interne communicatie (overleg mo-
menten), samenwerkingspartners etc.. Vanwege de uniformiteit wordt een format door de Kem-
pengemeenten op voorhand aan de deelnemende partijen uitgereikt.

De eventuele kosten voor administratieve en professionele ondersteuning dienen per project mee
te worden genomen in het projectplan.

ln gevalvan onvoorziene omstandigheden zullen partijen zo spoedig mogelijk met elkaar in over-
leg treden om te bezien of er mogelijkheden zijn om de doelstelling van de overeenkomst alsnog te
bereiken op een wijze die recht doet aan de bedoelingen van alle partijen.
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Aikido statement STIP
Behoort bij Startdocument Kempenvisie en uitvoeringsprogramma VTE

We hebben een roerige periode achter de rug waarin wij elkaar soms niet begrepen en af en

toe tegenover elkaar kwamen te staan.

Graag lichten wij als STIP hier nog onze visie en intentie toe, voordat wij tot ondertekening
van de overeenkomst overgaan.

STIP werkt al veel jaren aan de branding van de Brabantse Kempen. Deze overeenkomst is

voor STIP dan ook een stap in een al veel langer lopend proces van samenwerking tussen
partijen in de regio.Er zijn, door velen, al forse stappen gezet in het'op kaart zetten van de
Kempen'. ln afgelopen jaren is ook al veel bereikt zoals bundeling op regionaal niveau van
VVV's en de transitie naar Tourist information points, het Kempenmagazine, meertalige
brochures VISIT de Brabantse Kempen en 20L8 Year of regional gasttronomy, deelname aan

fiets - en wandelbeurzen in Nederland en België en de eerste aanzet voor een interactieve
meertalige website. Wij willen graag credits voor iedereen die hier zijn schouders onder heeft
gezet.

En STIP wil door ! STIP wil gezomenlijk, voortvorend, en met ruímte voor voortschrijdend
inzicht werken aan de Kempenvisie en het inmiddels kaderstellende uitvoeringsprogramma.
De Kempenvisie vraagt naar onze overtuiging om robuustheid van projecten. Stevig genoeg -

ook in middelen- om het verschil te kunnen maken.

Wij zien de vier geprioriteerde projecten -zoals die in bijlage 2 worden toegelicht- als integraal
onderdeel van de overeenkomst. De overige projecten in het uitvoeringsplan zijn
richtinggevend en kaderstellend voor de vervolgstappen die we samen zetten.
De nieuwe publiek-private organisatievorm is het belangrijke vehikel om gezamenlijk
definitieve keuzes te maken in de verdere uitrol van projecten en allocatie van middelen.

STIP is blij te lezen dat veel opmerkingen die zij gemaakt heeft op de eerdere concepten nu
onderdeel zijn van de intentie-overeenkomst. Wij zijn verheugd met het initiatief tot een
gezamenlijke publiek-private organisatie te komen en blij dat de overeenkomst ruimte biedt
voor gezamenlijk gedragen vervolgstappen.

Met deze toevoeging van 'gezomenlijkheid, voortvorendheid, robuustheid en ruimte voor
voortschrijdend inzichf' tekenen wij graag deze intentie-overeenkomst.

STIP-bestuu r, 22 mei 2OL8

Willem van Montfoort, Ron Visser, Andre Kempen, Carry Damen, Karien Hoeks, Pink van Veen





Aan:

Portefeuillehouders VTE van de 5 Kempengemeenten

t.a.v. Natasja Vogels

Onderwerp: ondertekening intentieverklaring Oirschot, 23 mei2018

Geachte portefeuilleho uders,

Karien Hoeks (manager Visit Oirschot) is gevraagd om de intentíeovereenkomst a.s. donderdag 24

mei in Eerselte ondertekenen.

Zij is hiertoe niet bevoegd. Per l januari 2018 is door een fusie van SITRO en Centrummanagement
Oirschot de nieuwe st¡cht¡ng Visit Oirschot opgericht. Wij hebben uw verzoek tot ondertekening dan
ook in behandeling genomen.

Namens het bestuur is besloten om de intentieverklaring op de volgende punten te ondertekenen

1. lnnovatieve top wandel/fietsroute
2. Meertalige website Brabantse Kempen

3. Meten is weten

Wij distantiëren ons nadrukkelijk van het project professionele regiomarketing, conform afspraak.
(zie ook onder punt L1 van bijlage 1) Gezamenlijk is afgesproken om eventueel tot een professionele
marketing over te gaan na een gezamenlijke evaluatie, welke plaatsvindt eind 2018. Wij zijn dan ook
hoogst verbaasd dat er in september al weer een start plaatsvindt om te komen tot een
publiek/private organisatievorm. (zie punt 4).

Gezamenlijk werken aan projecten die onze gemeenten ten goede komen vinden wij belangrijker dan
hiervoor een structuur op te tuigen. Het leren samenwerken vergt op dit moment al genoeg

inspanning.

Tot slot delen wij u mede dat wij voor bovengenoemde 3 punten aan Karien Hoeks het mandaat
hebben gegeven híervoor te tekenen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Visit Oirschot, Frans van Zeeland/voorzitter

p.o. Karien Hoeks - manager Visit Oirschot




