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Het Platform komt maandelijks bij elkaar en deze maand spraken we vooral over de informatie die 
nodig is om de actieplannen te ontwikkelen. Het thema:  ‘Welke concrete acties zijn nodig in Edam, 
Volendam en de Zeevang om het toerisme te verduurzamen` was het onderwerp van de bijeenkomst 
op 8 april.  

Via de website die we hebben gelanceerd zijn 29 actiepunten aangedragen en er kwamen een 100-
tal reacties op de vragen. Niet iedereen ligt wakker van het toerisme maar de start heeft toch al 
aardig wat opgeleverd. De komende maand komen er gesprekken met diverse verenigingen en 
sleutelfiguren die in het toerisme actief zijn.  

De resultaten tot nu toe spreken over het beter in de markt zetten van het gebied en de wens om 
toeristen langer te laten verblijven. Ook is er genoemd dat Edam meer reuring nodig heeft voor 
leefbaarheid in de toekomst. Voor Volendam geldt dat het niet alleen een dorp om te feesten moet 
worden, en dat ondernemers en bewoners meer moeten profiteren van elkaars kracht. Vanuit de 
Zeevang wordt aangedrongen op het benadrukken van het rustgevende en  groene karakter dat de 
buitengebieden zo aantrekkelijk maken als onderdeel van de gemeente.  

Dit zijn enkele van de genoemde opmerkingen en er zijn er nog veel meer gemaakt over jongeren, de 
rol van de gemeente en de verbetering van de samenwerking tussen horeca, toeristische 
ondernemers en bevolking.  

Ook de inrichting van de openbare ruimtes  zoals de Haven in Volendam als ook het havenkwartier in 
Edam werden in de laatste vergadering van het bestuur naar voren gebracht.  Wandel en fietsroutes, 
de noodzaak van goed promoties, versterking van de VVV, de relatie met de politieke partijen, de 
slagkracht van de diverse deelnemende verenigingen. Er kwam genoeg munitie op tafel bij de laatste 
meeting.  

De bestuursleden hebben zich hiermee uitgesproken voor een aantal uitgangspunten en nu is het 
woord aan de bewoners en verenigingen. 

De medewerkers van het organisatiebureau ZKA gaan de komende weken in gesprek met een groot 
aantal vertegenwoordigers van de deelnemende partijen en zo zal er langzamerhand een werkplan 
tot stand komen. Oh ja, de concrete acties moeten ook nog gefinancierd kunnen worden!  

Tussentijds zijn er al wat werkgroepen aan de slag gegaan met Verkeer en Toerisme, contacten met 
het Cultureel Platform in Edam -Volendam en het herwaarderen van de Volendammer Klederdracht .  
Ook daarover later meer. Het toeristisch Ondernemers Platform is van start en we houden U op de 
hoogte.  

   


