Het TOP kwam medio november weer bij elkaar en dus hebben we weer informatie voor de
Achterban. De leden van de ondernemersverenigingen, de aangesloten Horeca van Koninklijke
Horeca Nederland en de VVV en zijn contribuanten.
Onderzoek naar een app voor de toeristische gast van onze gemeente en onze eigen inwoners.
We onderzoeken de mogelijkheden om bezoekers van onze gemeente en de eigen inwoners
‘onze verhalen’ te kunnen vertellen.
We werden bijgepraat over de ontwikkeling van een app en de investeringskosten daarvan, het
opzetten van een website en het gebruik van QR codes.
Als we kiezen voor een uitgebreide app met verhalen en filmpjes en info over de
hele gemeente dan gaat dat heel veel geld ( zeker een ton aan euro's ) kosten.
Het onderzoek gaat in samenspraak met de gemeente verder, waarbij we zeker aandacht geven aan
zowel de mogelijkheden en de kosten van ontwikkeling en onderhoud.
Stichting Etersheimerbraak
Als gast was in de november vergadering Jettie Voermans aanwezig om te vertellen over de gang van
zaken in Etersheim. Het schooltje van Dick Trom, het archeologisch museum en de historische Molen
hebben elkaar gevonden in een fusie van de drie stichtingen.
Er zijn veel zaken in ontwikkeling zoals een NAP spel , een Molen Game en een mogelijke steiger voor
de bruine vloot.
We bespraken de mogelijkheden om de bereikbaarheid naar deze toeristische en culturele projecten
te verbeteren met goede fietspaden , beperkte auto parkeerplaatsen, etc. Aan bus toerisme wordt
niet gewerkt. Een goed voet- en fietspad langs onze Markermeer kust is bijvoorbeeld een belangrijk
speerpunt, maar ook willen we de ontwikkelingen van de sluis Edam goed volgen.
Tim Maas zit namens de Ondernemers Zeevang in het bestuur van het TOP en hij is blij met de
ontwikkelingen voor een groter binding van de Zeevang projecten met de rest van de gemeente
Edam-Volendam. We zullen binnenkort de ondernemersvereniging Zeevang benaderen om meer
over het TOP te vertellen en te bezien hoe we het draagvlak voor actieve deelname kunnen
vergroten.
Kunstmaand oktober
Kunstenaar Petra ’t Hart was betrokken bij de oktober kunstmaand in onze gemeente. Zij
organiseerde een tentoonstelling in Spaander met moderne kunstenaars. Zij was in de november
vergadering aanwezig om hier over te vertellen. Zij gaf haar visie over het verder ontwikkelen van de
gemeente Edam - Volendam als kunstenaarsgemeente. Als voorbeeld verwees zijn naar het Erfgoed
festival in het Gooi. Dit is een mogelijke ontwikkeling voor onze gemeente, hierbij kan je het verleden
door ontwikkelen naar het heden. Bijvoorbeeld belicht het kweken van de glasaal in het heden ten
opzichte van de palingvangst van vroeger. Zo ook zou je de klederdracht van vroeger een
cultuurbeleving kunnen geven in het heden.

Verbinding Toerisme met Cultuur
Het TOP wil in elk geval de verbinding in de toekomst versterken met Cultuur, het Cultureel Platform
en cultureel coördinator Frank Bond. Ook met de nieuwe beleidsmedewerker cultuur, Ariana
Vervoorn maakten we in deze vergadering kennis. Zij was bijvoorbeeld actief in het ondersteunen
van de Kunstmaand en bij het ontwikkelen van de cultuuragenda voor onze gemeente.
Mardiek Voorneveld en Simone Vendel zijn namens de Gemeente onze contactpersonen als het
Toerisme betreft. Simone schuift vanuit de gemeente aan bij onze vergaderingen en vervult zo de
verbinding. Mardiek houdt ons op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de Metropeel Regio
Amsterdam. Al met al hebben we deze vergadering veel kennis gemaakt met ambtenaren rondom
Toerisme en Cultuur. Wij hebben hen in ons netwerk in de toekomst zeker nodig.
Uitvoeringsprogramma
Na al deze kennismakings- en informatieve gesprekken namen we nog de tijd om samen met onze
kwartiermaker Thierry van der Weide verder te werken aan ons uitvoeringsprogramma voor de
komende jaren. In dit programma wordt bij de op te pakken projecten goed gekeken naar zowel de
mogelijkheden voor de ‘toeristische’ ondernemer als de ‘gewone’ ondernemer én de leefbaarheid
voor onze inwoners.
Na inventarisatie gesprekken met alle vertegenwoordigers van VVV, Horeca en ondernemers is een
plan vrijwel klaar. Het programma komt in december nog een keer op de vergadering, wordt op
onderdelen verder uitgewerkt en wordt dan ingediend wordt bij het gemeentebestuur.

