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Inleiding 

De Stuurgroep Toerisme en Recreatie Bergen heeft in 2007 het Toeristische Visie- 
en Actieplan 2008 – 2013 Bergen Egmond Schoorl gepresenteerd. 

In de samenvattende actielijst zijn er 50 activiteiten benoemd die aandacht behoeven. 
Een aantal activiteiten wordt al uitgevoerd door bijvoorbeeld de gemeente Bergen. 
Deze zijn toch opgenomen om het belang ervan te onderstrepen en te waarborgen 
dat ook de komende jaren deze activiteiten doorgaan. 

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft de beleidsmedewerker 
Toerisme opdracht gegeven te onderzoeken welke van deze 50 activiteiten door de 
gemeente uitgevoerd worden of in de toekomst uitgevoerd kunnen worden. Met deze 
opdracht wordt een basis gelegd voor een integraal toeristisch beleid binnen de 
gemeente Bergen. 

De Stuurgroep Toerisme en Recreatie Bergen heeft uit de lijst van 50 activiteiten er 
18 gekozen welke in 2008 centraal staan. De aandacht van de Stuurgroep, de 
projectleider en de werkgroepen zal zich focussen op deze activiteiten. Duidelijk moet 
zijn dat niet alle activiteiten gerealiseerd kunnen worden in 2008. Het beperkte 
budget van 70.000 is voldoende om bestaand beleid van de Stuurgroep te 
continueren.  

Voor nieuw beleid is er geen budget aan de Stuurgroep toegewezen. De opdracht is 
dus ook te zoeken naar die activiteiten die budget neutraal gerealiseerd kunnen 
worden of activiteiten waarvoor fondsen geworven kunnen worden.  

 

Speerpunten nieuw beleid 2008 

De activiteiten worden thematisch ingedeeld naar marketing & promotie, 
evenementen / attracties, kwaliteitsverbetering en bereikbaarheid 

Marketing en Promotie 

1. Ontwikkel een marketing- en communicatieplan en ontwikkel een helder merk voor 
toeristisch Bergen (branding) 
 

2. Ontwikkel een toolkit met foto’s, tekst, kleurstelling, logo’s etcetera die gedistribueerd 
wordt naar iedereen binnen de gemeente. Individuele partijen kunnen zo hun eigen 
marketing en promotie onderstrepen met die van de badplaats. Het zal de 
herkenbaarheid van de badplaats bij bezoekers en potentiële bezoekers verbeteren. 
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3. Ga wanneer mogelijk partnerships aan met vervoersmaatschappijen Connexion en 
Nederlandse Spoorwegen en Schiphol Airport maar ook met toeristische marketing 
organisaties als VVV Schiereiland Noord-Holland,Amsterdam Tourist Board en 
Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen.  
 
Evenementen & Attracties 
 

4. Onderzoek de behoefte bij organisatoren en zo ja op welke manier en door wie de 
evenementen ondersteund kunnen worden. 

 
5. Het jaarlijks uitnodigen van alle bij Bergen betrokken kunstenaars voor een 

meerdaags congres, manifestatie, tentoonstelling Nieuwe werkgroep 
Kunstenaarsdorp 

6. Stimuleer groepsactiviteiten en (onderscheidende) evenementen op het strand  
 

7. Onderzoek in samenwerking met natuurattracties hoe deze een groter publiek 
kunnen bereiken. 
 
Kwaliteitsverbetering 
 

8. Organiseer cursussen Gastvrijheid voor ondernemers, ambtenaren buitendienst en 
parkeerwachten  
 

9. Vergroot de productkennis van ondernemers door het organiseren van een excursie 
naar concurrerende badplaatsen 
  

10. Schoon en veilig zandstrand 
 

11.  Professioneel toezicht op het strand in hoogseizoen en op drukke dagen in voor- en 
naseizoen 
 

12. Onderzoek de mogelijkheid van Blauwe Vlag per kern  
 

13. Ontwikkel een visie op de Publieke Ruimte met behulp van creatieve planologen en 
landschapsarchitecten die met oog voor de verschillen van de kernen toch eenheid 
brengen in de kwaliteit van de publieke ruimte van de gemeente Bergen, welke in een 
meerjarenplanning uitgevoerd wordt. Zie ook Investeringsfonds gemeente Sluijs. 
 

14. Realiseer banieren aan de invalswegen als markering van de badplaats 
 
Bereikbaarheid 
 

15. Realiseer transferia waar vandaan het strand per fiets of pendel minibus bereikt kan 
worden  

 
16. Veilige fiets- en wandelpaden 

 
17. Veilige bereikbaarheid en veilig parkeren 

 
18. Communiceer op topdagen via elektronische bebording met autoverkeer 

 


