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1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Wethouder Slenter opent de vergadering. Een aantal personen zijn afwezig.
Dick moet er vroeg vandoor.
2. Jaarplanning 2019
Economische visie De werkwijze zoals voorgenomen is anders verlopen dan gepland.
Er hebben sessies met branchevertegenwoordigers plaatsgevonden. Aanwezigen geven
aan de opkomst redelijk laag te vinden. Op basis van de input uit de sessies is er een
enquête uitgezet onder alle ondernemers. Deze mag iedere ondernemer op het eiland
invullen. Het systeem laat weinig ruimte voor het dubbel invullen. Vervolgens zal de
gemeente een plenaire bijeenkomst organiseren.
Rond de Pomp Wordt meegenomen in proces Economische Visie, in dit proces kan het
draagvlak blijken. Er worden erg kritische geluiden geuit over de aanlooptijd naar
besluitvorming. Hierdoor is er grote kans dat draagvlak en enthousiasme afbrokkelen.
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Mijn Zeeland Er hebben gesprekken plaatsgevonden met alle Zeeuwse gemeenten en
ondernemers over Mijn Zeeland. De Kerngroep Mijn Zeeland gaat hier een conclusie aan
verbinden. Dan verder kijken.
Eindeloos Eiland Festival Dit jaar is het 1elustrem voor EEF. Hier zal aandacht aan
geschonken worden. Er zijn veel samenwerkingen met andere organisaties/ partijen. De
organisatie loopt.
Revitalisering Banjaardgebied De aftrap va de werkzaamheden hebben plaatsgevonden.
Op korte termijn zal er gewerkt worden aan de vindbaarheid en beleving. Voor de lange
termijn wordt er een gebiedsvisie ontwikkeld.
Een belangrijk punt op het moment is de strandafslag. Op dit moment vindt er 1x per 4 jaar
zandsuppletie plaats waarbij alleen naar de veiligheid wordt gekeken. Hier moet aandacht
voor zijn.
Gezonde Voeding van dichtbij In samenwerking met Akkerleven worden er 20
gewassenborden ontwikkeld. Daarnaast vinden er activiteiten plaats tijden EEF. Zo is er
een symposium georganiseerd over gezonde voeding en zullen er diverse kookworkshops
plaatsvinden. Martijn geeft aan dat het leuk zo zijn als hier een blog over kan worden
aangeleverd bij de VVV. Martijn stuurt contactgegevens op aan Josje. Actie: Martijn en
Josje
Professionalisering evenementen(organisaties) 10 december heeft er een goed bezochte
bijeenkomst plaatsgevonden. De planningskalender werkt en staat online op de site van de
GON. De wegwijzer voor organisatoren komt ook zeer spoedig online. De wens is om als
organisatoren per jaar 1x samen te komen om te kijken waar ze elkaar kunnen versterken.
Kan er via de vergunning verplicht worden om de evenementen aan te melden bij de
evenementenkalender van de VVV? Dit nog een keer navragen. Actie: Gemeente
3. Nieuws uit de organisaties
Akkerleven: op dit moment bezig met de gewassenborden en daarnaast met de
bloemenranden langs percelen. Er worden bij vriendelijke mengsels gebruikt. Een deel kan
worden gefinancierd door middel van plukbonnen die uitgegeven zullen worden. Martijn
geeft aan dat deze bonnen misschien ook door de VVV verkocht zouden kunnen worden.
Martijn gaat na bij de VVV. Actie: Martijn
Een overzicht met alle pluklocaties bij de verblijfsaccommodaties zou fijn zijn.
VeKaBo: De boerenfietsroute gaat dit jaar weer door. Is wel steeds lastiger. Het zijn al lang
dezelfde personen die deze route organiseren. Martijn geeft aan dat er eventueel
organisatie kan plaatsvinden vanuit het routebureau.
KHN: Groot vraagstuk omtrent personeel, arbeidsmigranten en huisvesting. Daarnaast gaat
er weer koffie geschonken worden tijdens de Kustmarathon. Op Noord-Beveland wordt de
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amusefietstocht gemist. Dit nog even laten rusten en misschien over een jaar á twee jaar
weer oppakken. Misschien kan dit ook mee in het project Gezonde Voeding dichtbij. Lea zal
contact leggen met Maja van Putte hierover Actie: Lea
GON: De jaarlijkse GON avond heeft weer plaatsgevonden. Was een succes. Dit maal was
het onderwerp ‘Ondernemersfonds’. Dick van der Velde is geweest om dit te presenteren.
Verder is er vraag naar nieuwe Eindeloos Eiland vlaggen.
Sandra en Cherry hebben samen een onderzoekje gedaan naar de toekomst van de GON.
In de komende GON vergadering gaan ze hierop door en wordt de koers verder uitgezet.
Begin april zal ook weer de toeristische gids verschijnen.
HISWA: Gefuseerd met Recron.
VVV Zeeland: Er is nog ruimte voor advertenties op de nieuwe wandelnetwerkkaart voor
Noord-Beveland. Moet wel deze week rond zijn. GON stuurt dit nog door naar de
achterban. Daarnaast zijn ook de fietsnetwerkkaarten weer in productie.
Martijn gaat de organisatie verlaten. Er zijn gesprekken gaande voor een nieuwe
medewerker.
Gemeente: Op 6 juni staat de Bedrijven bezoeken Bedrijven weer gepland. Er zijn drie
deelnemende bedrijven: Lubo, Oosterstein en RCN de Schotsman.
4. Rondvraag
Simon: Minicampings zeggen hun lidmaatschap op bij de VeKaBo. Er ontstaat meer
individualisering.
Erik: Zouden graag een betere verbinding willen leggen tussen de haven Kats en het dorp.
Op zoek naar hoe dit het beste kan. Martijn zorgt dat er vanuit de VVV contact wordt
gelegd, hierin zijn namelijk verschillende mogelijkheden zoals een fietsroute, fietscafé
worden etc. Actie: Martijn
5. Verslag vorige bijeenkomst d.d. 29-08-2018
ATB: routenetwerk is aangelegd met een jeugdparcours door het Kortgeense bos. Dit
netwerk is ook opgenomen in de toeristische gids.
6. Sluiting
Onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun komst en bijdrage, sluit wethouder
Slenter de bijeenkomst. De volgende bijeenkomst vindt plaats op 12 september om 10.00
uur.
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