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Onderwerp:    Promotie, marketing en informatievoorziening vrijetijdseconomie Tynaarlo 
 
 
Geachte familie Heijkens.  
 
De afgelopen tijd is gewerkt aan het ontwikkelen van beleid rond de informatievoorziening aan toeristen en 
recreanten. Het belang van informatievoorziening is groot, vanwege het economisch belang van de 
vrijetijdssector. 9% van de banen in de gemeente Tynaarlo hangt samen met de vrijetijdssector en het is de 
ambitie van het college om dit aantal banen te laten groeien.  
 
De start van het ontwikkelen van het nieuwe beleid is de notitie: ‘Informatievoorziening vrijetijdseconomie 
Tynaarlo’. Deze notitie richt zich op de professionalisering en versterking van het toeristisch product en de 
promotie ervan. Anders gezegd: ‘Welke leuke dingen zijn er te doen en te beleven in de gemeente en hoe 
zorgen we ervoor dat de mensen dit weten en erop afkomen?’  
 
Voor het opstellen van het beleid zijn verschillende gesprekken gevoerd, twee avonden voor ondernemers 
georganiseerd en is gebruik gemaakt van de evaluaties van de Tourist Infopunten (TIP’s) en van Tourist Info 
Drenthe. Aan de hand van de verkregen informatie is genoemde notitie opgesteld, die door het college van 
B&W vrijgegeven is voor inspraak.  
 
Wij vragen u een reactie te geven op de notitie. Dit kan vanaf 21 februari tot en met 4 april 2013 via een mail 
naar info@tynaarlo.nl of per brief naar Gemeente Tynaarlo, postbus 5, 9480 AA in Vries onder vermelding van 
‘beleid informatievoorziening vrijetijdseconomie’.  
 
Aan de hand van de reacties wordt de notitie opnieuw in de vergadering van het college besproken. We 
proberen dit voor de zomervakantie te agenderen. Tegelijkertijd gaat het college in gesprek met het bestuur van 
de ‘Stichting Kop van Drenthe’ om te onderzoeken of aansluiting bij de stichting vorm kan krijgen per 1 januari 
2014.  
 
Wij danken u alvast voor het geven van de reactie.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het college van burgemeester en wethouders 
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