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Bijlage 1 Geraadpleegde Bronnen  
 

Onderstaand een overzicht van geraadpleegde bronnen. Ten behoeve van overzicht en leesbaarheid van het 
rapport zijn niet alle bronnen samengevat in voorgaand rapport.  

 
 B&W-voorstel Cultuurhistorische Beleidskaarten – Gemeente Hoogeveen, 2016 
 Beslisdocument Marketing Hoogeveen – Gemeente Hoogeveen, 2017  
 Collegeprogramma 2014-2018, Kijken in Kansen – Gemeente Hoogeveen, 2014 
 De acht mentality-milieus – www.motivaction.nl – geraadpleegd op 14-11-2017 
 De marketing van Drenthe, meerjarenstrategie 2017-2020 – Marketing Drenthe, 2017 
 Gastvrij Hoogeveen, actieprogramma recreatie en toerisme 2014-2017 – Gemeente Hoogeveen, 2014 
 Gastvrij Hoogeveen, beleidsnotitie recreatie en toerisme 2013-2017 – Gemeente Hoogeveen, 2013 
 Hoogevener cultuurhistorie in kaart – www.dvhn.nl/drenthe/Hoogevener-cultuurhistorie-in-kaart-21105925.html 

- geraadpleegd op 14-11-2017. 
 Koopstromenonderzoek Oost-Nederland, rapport kern Hoogeveen – I&O Research, 2015 
 Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Drenthe – the SmartAgent Company, 2013 
 Ontwikkelingsvisie Stadscentrum – Gemeente Hoogeveen, 2017 
 Presentatie DNA visitors Hoogeveen city centre – RetaiLink project, 2016 
 Presentatie Nieuwe impuls R&T – Marketing Hoogeveen, 2017 
 Presentatie R&T avond Hoogeveen – Paul Wijers, 2017 
 Presentatie R&T avond Hoogeveen – Recreatieschap Drenthe, 2017 
 Presentatie Thema-avond Recreatie en Toerisme Hoogeveen – Toeristisch Regisseurs, 2017 
 Programma Vrijetijdseconomie en Fietsen 2015-2019 in kort bestek – Provincie Drenthe, 2017 
 Programmabegroting 2018-2021 – Gemeente Hoogeveen, 2017 
 Toerisme in Drenthe in beweging – Ecorys, 2016 
 Trendrapport Vrijetijdseconomie Drenthe – Provincie Drenthe, 2017 
 Tussenstand collegeprogramma 2014-2018, Kijken in Kansen – Gemeente Hoogeveen, 2016 
 Verslag thema-avond nieuwe impuls recreatie en toerisme – 2017 
 Vitaliteit Verblijfssector Drenthe, factsheets gemeente Hoogeveen – ZKA, 2017  
 Website van TROP Hoogeveen, www.verblijfindrenthe.nl – geraadpleegd op 02-11-2017. 
 
Afbeelding voorzijde is afkomstig van de facebookpagina Hoogeveen. Met een hoofdletter H. 

  

http://www.motivaction.nl/
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Bijlage 2 Beleid en programma’s 
 

Diverse partijen werken aan het toeristisch-recreatief product van Hoogeveen, omliggende regio en de 
provincie. Dit hoofdstuk geeft op hoofdlijnen de belangrijkste keuzes van deze partijen weer, als kaders voor 
de visie op toerisme en recreatie in Hoogeveen.  
 

Gemeente Hoogeveen 
De aflopende beleidsnotitie op recreatie en toerisme in gemeente Hoogeveen (2013-2017) stelt dat de sector 
economische potentie heeft, die nog onvoldoende benut wordt. Hoogeveen heeft voornamelijk kleinschalige 
verblijfsrecreatie en telt relatief daarmee weinig overnachtingen, in relatie tot andere Drentse gemeenten. Na 
Emmen, Assen en Coevorden trekt Hoogeveen wel de meeste dagtoeristen in Drenthe, die komen voor 
evenementen, routerecreatie of het centrum met winkels, horeca en een theater, museum, bioscoop en casino. 
Bezoekers komen voor de rust, gezelligheid en ontspanning en zijn relatief oud, met een lager inkomen dan 
gemiddeld in Nederland. Regionaal denken is een voorwaarde voor het toeristisch-recreatief ontwikkelen van 
Hoogeveen, zo stelt de notitie. De visie bestaat uit zes pijlers, die hieronder beschreven zijn. De beschrijving van 
wat wel en niet gerealiseerd is, is afkomstig uit de Evaluatie en realisatie actieprogramma recreatie en toerisme 
2014-2017.  
 

1. Professioneel TIP en gezamenlijke marketing; 
In 2014 is het TIP geopend, waar doorlopend gewerkt wordt aan de professionalisering van het informatiepunt. 
Tevens is in dat jaar Marketing Hoogeveen gestart, waarbij partijen continu werken aan het versterken van elkaar 
en de sector.  

 
2. Hoogeveen helpt ondernemers en versterkt het landschap; 

Hieronder zijn diverse activiteiten gerealiseerd: 
 Initiatiefrijke recreatieondernemers zijn ondersteund met hun plannen voor uitbreiding of nieuwbouw.  
 In de afrondende fase zit het ‘paraplubestemmingsplan recreatie en toerisme landelijk gebied’, met als doel 

de planologische mogelijkheden recreatie en toerisme te verruimen vanuit het principe ‘hoe meer kwaliteit, 
hoe meer er mogelijk is’ (Bestemmingsplan  Buitengebied, parapluherziening recreatie en toerisme 2017).  

 Het Recreatie Expertteam is ingezet om ondernemers te faciliteren bij de ontwikkeling van een 
recreatiebedrijf.  

 De cultuurhistorische waarden kaart is gerealiseerd.  
 De recreatief-toeristische aantrekkelijkheid van het Hollandscheveld is opgewaardeerd; dit blijft een continu 

proces.  
 Op de Markt zijn camperplaatsen gerealiseerd.  

 
3. Het stadscentrum makkelijk vindbaar; 
De bewegwijzering voor voetgangers en fietsers is verbeterd. De bewegwijzering t.b.v. automobilisten is nog niet 
opgestart. Verder is de digitale ontsluiting naar het centrum verbeterd.  
 
4. Hoogeveen ontwikkelt nieuwe producten; 
Het aanbod is verbeterd en vergroot, mede door de ontwikkeling van een arrangementen-, activiteiten- en 
productenprogramma. Verder is een MTB-route evenement gerealiseerd. Eén van de actiepunten in de aflopende 
beleidsnotitie was het vergroten van het aanbod van verblijfstoerisme; dit actiepunt is nog niet gerealiseerd.  
 
5. Hoogeveen richt zich op de dagtoerist; 

 De recreatieve routestructuur is verbeterd via nieuwe en bestaande fiets- en wandelroutes. De Hoogeveense 
Vaart is voor watersporters meegenomen in het e-book vaarroute van provincie Drenthe. Tevens is een 
passantenhaven gerealiseerd.  

 Recreatiegebied Schoonhoven is geprivatiseerd.  
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 Het zandwingebied Nijstad wordt ingericht als recreatiegebied; waarbij de gemeente verdere ontwikkelingen 
door marktpartijen zal faciliteren. 

 De recreatieve mogelijkheden van het vliegveld Hoogeveen worden doorontwikkeld, dit komt langzaam op 
gang. De horeca heeft een nieuwe exploitant, het verblijf van kampeerders en camperaars tijdens 
evenementen wordt nog verder uitgewerkt.  

 
6. Hoogeveen werkt samen met de buren; 

 De positionering van Hoogeveen in de regionale promotiecampagne van Zuidwest-Drenthe is in ontwikkeling.  
 Inspelen op de mogelijkheden Geopark: nog in ontwikkeling. Onder andere een cursus gastvrij 

ondernemerschap is opgestart met het Geopark.  
 Er is een start gemaakt met het vitaliseren van de verblijfsrecreatieve sector.  
 Een Leader-aanvraag is gehonoreerd ten aanzien van de samenwerking in Zuidwest-Drenthe (impuls voor de 

vrijetijdseconomie als onderdeel van het versterken van de plattelandseconomie).  
 
Verder blijkt uit de terugblik op deze beleidsnotitie dat de doelen m.b.t. meer werkgelegenheid en meer dagtochten 
behaald zijn.  
 
Tijdens de thema-avond ‘Nieuwe impuls recreatie en toerisme’ op 17 juli 2017, georganiseerd in het kader van het 
ontwikkelen van een nieuwe visie, is een aantal stellingen opgevoerd waar de volgende conclusies uit volgen: 

 Hoogeveen heeft niet genoeg te bieden aan (jonge) bezoekers. Voor jonge kinderen die hier wonen is er 
genoeg te doen, maar wat biedt Hoogeveen jongeren van 12-16 jaar? Van belang is het kenbaar maken van 
wat er te doen is in de gemeente en in de regio.  

 Hoogeveen maakt te weinig gebruik van de omgeving. Toeristen moeten weten dat het Hoogeveen én de 
natuur is. Een goede treinverbinding wordt aangestipt, evenals niet te klein denken en verbinding zoeken 
met nationale parken.  

 Het belang wordt ingezien van meerdaagse evenementen en verbinding met de buitenkernen.  
 Alleen focussen op de dagtoerist is niet wenselijk; trek het breder. Wel focussen op specifieke doelgroepen.  
 De stelling ‘Hoogeveen wordt fietsstad 2019’ lijkt goed te ontvangen zijn.  

 
In het collegeprogramma Kijken in Kansen (2014-2018) benoemt het college toerisme en recreatie als kans, onder de 
economische pijler. De gemeente wil de sector versterken en de wisselwerking met de lokale economie bevorderen. 
Uit de tussentijdse evaluatie in 2016 blijkt wat al gerealiseerd is: 
 
1. Bevorderen van het (culturele) imago van gemeente Hoogeveen. Kunst en cultuur beleving stimuleren. Benutten 

en verbeteren van de recreatieve en toeristische mogelijkheden; 
Er is ingezet op het verbeteren van de toeristische informatievoorziening door het realiseren van punt H, de inzet 
van de toeristische regisseurs en professionaliseren van de inzet van vrijwilligers. Marketing Hoogeveen is 
opgezet voor het op de kaart zetten van Hoogeveen.  
 

2. (Culturele) activiteiten en ontmoetingsruimtes voor jongeren; 
Voor het beleven en ervaren van muziek en culturele activiteiten is binnen Het Podium, De Tamboer en Scala 
letterlijk en in activiteiten steeds meer ruimte voor jongeren. Er zijn programma’s opgezet op het gebied van 
cultuureducatie en talentontwikkeling.  

 
3. Principe ‘inhoud voor stenen’;  

Dit principe is van toepassing op alle gemeentelijke accommodaties. De culturele organisaties zijn er steeds meer 
op gericht om de efficiency te verhogen en het beschikbare subsidiebudget vooral in activiteiten te steken. 
Inhoud en activiteiten staan centraal. 

 
4. Voorstel voor nadere samenwerking tussen de culturele organisaties en invulling van de bezuiniging;  
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De samenwerking is intensiever geworden, instellingen zoeken elkaar meer op en spelen steeds meer op elkaar 
in. De organisaties kunnen zich nog stevig ontwikkelen op inhoud, gezonde exploitatie en efficiency, beschrijft de 
tussentijdse evaluatie van het collegeprogramma.  

 
5. De recreatief-toeristische sector in Hoogeveen versterken, de wisselwerking met de lokale economie bevorderen, 

een aantrekkelijke dagattractie binnenhalen en nieuwe of terugkomende evenementen een kans geven met een 
startsubsidie;  
 De gemeente geeft ruimte aan (verblijfs)recreatieve bedrijven en activiteiten (bijv. passantenhaven, 

camperplaatsen en horecavoorzieningen langs (fiets)recreatieve routes). Zo is de passantenhaven nabij het 
Zuiderpark gerealiseerd en zijn er camperplaatsen in het stadscentrum gekomen.  

 De gemeente ondersteunt ondernemers bij het uitwerken van nieuwe initiatieven en denkt mee.  
 De gemeente probeert aanvullend en vernieuwend aanbod naar onze gemeente te trekken. Nijstad, 

Schoonhoven, Science Drenthe en de ijsbaan worden hierbij als voorbeelden genoemd.  
 In 2015 is de uitgangspuntennotitie Recreatie en toerisme voor het buitengebied opgesteld.  
 Verder is er ingezet op het nieuwe evenementen en het vernieuwen van bestaande evenementen. 

Hoogeveen Live, De Fiets4daagse en de openluchtbioscoop in het Steenbergerpark zijn hier voorbeelden van. 
 

De cultuurhistorische beleidskaarten en – rapporten van Gemeente Hoogeveen bevatten een inventarisatie van 
het aanwezige erfgoed en het beleid op archeologie, historische geografie en historische bebouwing. De 
gemeente noemt hierin het belang van cultuurhistorie voor de eigenheid en identiteit van Hoogeveen en zijn 
inwoners: “de belangstelling voor het eigene, het waardevolle van een gebied is groeiende. Het is niet alleen 
aantrekkelijk voor de eigen inwoners, maar ook voor bezoekers. In het verleden is in Hoogeveen veel verloren 
gegaan en gesloopt tot verdriet van veel Hoogeveners. Gelukkig is er ook nog veel over en dat maakt dat 
Hoogeveners trots zijn op hun plaats.”  
 
Het Dagblad van het Noorden schrijft hierover: “De cultuurhistorische beleidskaarten geven, zo stellen 
burgemeester en wethouders, identiteit aan deze gemeente en trots aan haar inwoners. Ook kunnen de 
rapporten een bijdrage leveren aan het cultuurtoerisme door de achterliggende verhalen te vertellen en 
bezichtigingmogelijkheden te organiseren. Als voorbeelden worden het coulisselandschap, bijzondere 
bodemvondsten (kano van Pesse), het maliënkolder uit Fluitenberg, de DOC-pijp en markante gebouwen en 
kerken genoemd.” 
 
Hoogeveen heeft als ambitie in 2021 de meest kindvriendelijke gemeente van Nederland te zijn: de gemeente is 
de enige in de regio die niet ontgroent en heeft een stadshart met veel ruimte en openheid – een plek die voor 
ouders met kinderen overzichtelijk is en vertrouwd en veilig aanvoelt (Merkstrategie Marketing Hoogeveen, 
2016). De Programmabegroting 2018-2021 zegt over die ambitie: “In 2018 maken we de keuze voor nieuwe 
marketingmiddelen die passen bij deze ambitie. Evenementen die gericht zijn op jonge gezinnen met kinderen 
krijgen extra ondersteuning. We willen organisatoren aanmoedigen om kindvriendelijke elementen toe te voegen 
aan de evenementen.” Het programma Bruisend Hoogeveen omvat cultuur, recreatie en toerisme, promotie, 
marketing en evenementen. Dit programma is gericht op verdere verbetering en uitbreiding van het cultureel, 
toeristisch en recreatief aanbod van Hoogeveen. De doelstellingen zijn als volgt: 
 Cultuuractiviteiten en cultuureducatie voor alle lagen van de bevolking; 
 Inwoners maken gebruik van activiteiten van culturele instellingen en kinderen en jongeren maken actief 

kennis met verschillende vormen van cultuur(educatie).  
 Gemeente Hoogeveen nog beter op de kaart zetten; 
 Verbeteren van het imago en positie in de regio op het gebied van wonen, werken, verblijven en vrije tijd.  
 Versterken van de recreatief toeristische sector.  
 Toename van het aantal dagtoeristen en werkgelegenheid.  
 “Een aantrekkelijk en toekomstbesteding winkel-, werk- en woongebied met een openbare ruimte die een 

hoge verblijfskwaliteit bezit en voor de consument aantrekkelijk genoeg is om herhaaldelijk te blijven 
bezoeken; dát is wat het centrum van Hoogeveen wil zijn”, zo is te lezen in de Ontwikkelingsvisie 
Stadscentrum, actualisatie 2017. De belangrijkste opgaven daarbij zijn: 
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 Indikken / transformeren door leegstand aan te pakken; 
 Aantrekkelijk, gezellig en recreatief centrum, door in te zetten op hoge verblijfskwaliteit in de openbare 

ruimte, ruimte bieden aan nieuwe winkelconcepten en (nieuwe) evenementen, activiteiten en concepten in 
samenwerking met cultuur en horeca; 

 Promotie / marketing passend bij het DNA van Hoogeveen.  
 

De Ontwikkelingsvisie Stadscentrum noemt een aantal sterke en zwakke punten van het centrum van Hoogeveen. 
Onder andere het winkelaanbod en culturele voorzieningen en evenementen worden hierbij als sterkte genoemd. 
Bovendien heeft Hoogeveen een sterke regiofunctie voor regionale bevolking als toeristen in de regio, wat mede 
geleid heeft tot het uitgebreide aanbod aan winkelaanbod, culturele voorzieningen en evenementen.  
 

Marketing Hoogeveen/ kindvriendelijkheid 
Marketing Hoogeveen heeft als kerntaken de marketing van het toeristisch-recreatief aanbod in Hoogeveen, de 
promotie van Hoogeveen gericht op toeristen en recreanten en ondersteuning bij promotie van Hoogeveen 
gericht op andere markten (o.a. wonen, sport, werken). Hiertoe werkt Marketing Hoogeveen samen met onder 
andere Stichting Centrummanagement, Marketing Drenthe, Vechtdal Marketing en Weerribben Wieden 
Marketing. De ambitie is de kindvriendelijkste gemeente van Nederland te zijn in 2021. Over vijf jaar moet 
Hoogeveen in de regio bekend staan om zijn levendige stadshart, dat verder doorontwikkeld is qua beleving, 
aantrekkelijkheid, toegankelijkheid, kindvriendelijkheid en de verbinding met de omgeving.   
 

 
 
De strategie van Marketing Hoogeveen focust op een aantal punten: 
 Kindvriendelijk – dit is nu al onderscheidend en wordt verder uitgebouwd; 
 Dagtoerisme – op andere terreinen (bijv. wonen, sporten en werken in Hoogeveen) speelt Marketing 

Hoogeveen een ondersteunende maar geen trekkende rol; 
 Stadscentrum: het centrum is de reden voor een bezoek aan Hoogeveen. Bezoek aan de omgeving volgt 

daaruit; 
 Inwoners en regio-bezoekers (MBO, doeners), dagrecreanten (lime-groen) en speciale aandacht voor 

gezinnen met kinderen; 
 Bezoekers die wonen of verblijven in de regio op 30 autominuten van Hoogeveen.   

 

Punt H 
Punt H is het informatiecentrum voor toeristen en inwoners van Hoogeveen, met als uitgangspunt: uitblinken. 
Daarvoor is het nodig dat het huidige aanbod aangevuld wordt met bijzondere voorzieningen (diverse project-
ideeën) en de promotie van Hoogeveen onder één paraplu georganiseerd wordt, om meer slagkracht te hebben. 
Ruim 65% van de bezoekers komt uit (gemeente) Hoogeveen. De bezoeken hebben veelal betrekking op fiets- en 

Positionering Hoogeveen 
Van oudsher heeft Hoogeveen een open en welkome houding richting bezoekers en passanten. En dat 
is nog steeds terug te vinden in de mentaliteit van de mensen en de toegankelijkheid van het centrum. 
Hoogeveen heeft een stadse allure met een dorps karakter. Het heeft een volledig voorzieningenniveau, 

innoverende bedrijvigheid en een veelzijdig winkelaanbod in het middensegment. De omgeving van 
Hoogeveen biedt rust, ruimte en natuur tegenover de dynamiek van het centrum. Het centrum is 

gemakkelijk bereikbaar, overzichtelijk en uitermate kindvriendelijk. De lange, levendige 
winkelpromenade zorgt voor verrassende ontmoetingen en boulevard-achtige gezelligheid. De sfeer is 

gastvrij en de mensen met nuchtere mentaliteit hebben nog aandacht voor je. Samen optrekken en 
samen doen is hier nog heel vanzelfsprekend. Hoogeveen heeft alle ingrediënten voor een ontspannen 
middagje shoppen, een ongedwongen cultureel avondje uit met lekker eten en drinken om de hoek of 

gewoon even uitwaaien in de nabije natuur. Kortom, je voelt je al snel thuis en vertrouwd in 
Hoogeveen.  
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wandelroutes / plattegrond, vragen over activiteiten (evenementen en uitgaan, wat is er te doen?) en diverse, 
uiteenlopende vragen.  
 

TROP Hoogeveen 
Stichting TROP Hoogeveen is het Toeristisch Recreatie Ondernemers Platform, dat activiteiten opzet om recreatie 
en toerisme in Hoogeveen een impuls te geven. De stichting heeft tot doel de gemeente op de toeristisch-
recreatieve kaart te zetten, het aanspreekpunt te zijn voor ondernemers in de sector, partners te zoeken buiten 
de gemeentegrens en ideeën uit te werken en toeristisch-recreatieve producten te ontwikkelen. Op dit moment 
zijn veel ondernemers nog niet vertegenwoordigd in de TROP.  

 

Provincie Drenthe 
Provincie Drenthe beschrijft in het ‘Programma Vrijetijdseconomie en Fietsen 2015-2019 in kort bestek’ dat 
Drenthe de fiets- en vrijetijdsprovincie van Nederland is1. Drenthe wil dit profiel behouden en verder uitbouwen, 
om zo meer bezoekers, meer bestedingen en meer banen te genereren. Kwaliteit is ‘key’ en daarom focust het 
programma op drie hoofddoelen. In 2020…  
 is Drenthe in het bezit van een vijf-sterren routenetwerk voor fietsers en een goede basisinfrastructuur voor 

wandelen;  
 is de zichtbaarheid van Drenthe verbeterd voor zowel de binnen- als buitenlandse markt; 
 biedt Drenthe volop ruimte voor ondernemerschap in de vrijetijdseconomie.  
Dit vertaalt zich in vier programma’s: Betere routenetwerken, Deelprogramma ‘Op Fietse’ (meer fietsmobiliteit), 
Betere zichtbaarheid en Ruimte voor ondernemerschap.   
 
Het programma beschrijft de kwaliteiten van Drenthe zoals een hooggewaardeerd ‘fietsproduct’, publiekstrekkers 
zoals het Drents Museum, TT, Wildlands Adventure Zoo, Shakespeare Diever, Het Pauperparadijs, Into Nature en 
internationale wielerevenementen. Verder een beschrijving van het decor: natuurschoon, grote landschappelijke 
variatie, rust, stilte, echte duisternis, rijke cultuurhistorie, bijzondere geologische en archeologische sporten. 
Hierbij wordt specifiek het natuurbeleid kort aangestipt omdat meer ruimte geeft aan het beleven en benutten 
van natuur.  
 

Marketing Drenthe 
De provinciale marketing van de Drentse vrijetijdssector gebeurt door Marketing Drenthe. In 2017 heeft 
Marketing Drenthe een meerjarenstrategie ontwikkeld voor het versterken van de vrijetijdseconomie en Drenthe 
als vijfsterrenfietsprovincie. In deze marketingstrategie staat de positionering ‘Drenthe, Oerprovincie van 
Nederland’ centraal. Drenthe is gedefinieerd als oorspronkelijk, avontuurlijk en robuust. Een aantal iconen staat 
in de etalage: hunebedden, Wildlands Adventure Zoo, fietsen, Nationale Parken, Drenths Museum, TT, 
herinneringscentrum Kamp Westerbork en de Koloniën van Weldadigheid. Marketing Drenthe werkt met vijf 
verhaallijnen; Drenthe is… oer natuur, Op Fietse, de stoerste speeltuin, werelds erfgoed en hunebedprovincie. 
Doelgroepen zijn gezinnen met jonge kinderen en 35+ stellen (nationaal) en Duitsers en Vlamingen 
(internationaal). De rol van Marketing Drenthe is het verkennen van (behoeften van) vraag en aanbod, het 
ophalen en delen van kennis; het verbinden van ondernemers, organisaties, ideeën initiatieven tot interessante 
productmarketcombinaties; en het verleiden middels effectieve marketingcommunicatie.  
 

Recreatieschap Drenthe 
Recreatieschap Drenthe geeft aan dat de uitdaging voor Drenthe de komende jaren ligt in het versterken van 
toerisme door middel van het realiseren van voorzieningen, inspelen op trends, een kwaliteitsverbetering en 
verbreden van het aanbod (vitalisering van de sector), seizoensverlenging en versterken van de samenwerking. 

                                                                            
 

1 Eén op de negen banen in Drenthe is direct verbonden met de vrijetijdseconomie (Bron: Programma Vrijetijdseconomie 
en Fietsen 2015-2019 in kort bestek – Provincie Drenthe, 2017).  
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Het toverwoord is ‘samen’: samen in Drenthe met partners en gemeenten. Drenthe.nl zou daarbij de 
verzamelplaats moeten zijn, het verbindende medium.  
Tijdens de thema-avond ‘Nieuwe impuls recreatie en toerisme’ op 17 juli 2017 benoemde het schap voor 
Hoogeveen verder een aantal uitdagingen zoals het ontwikkelen van de stadsidentiteit, een evenementenbeleid 
om het karakter van de stad te verstevigen, inspelen op trends en ontwikkelingen, aanpakken van permanente 
bewoning op recreatieparken, (door)ontwikkelen van routestructuren en inzet van Leader-gelden.  
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Bijlage 3 Feiten en cijfers  
 

Bezoekers aan Hoogeveen 
In 2016 is onderzoek uitgevoerd naar de bezoekers van Hoogeveen centrum. Dit onderzoek vond plaats in maart, 
wat mogelijk de resultaten beïnvloedt (in die zin dat het toeristisch seizoen dan nog niet begonnen is). 
Desondanks zijn de resultaten interessant. Zo kwam 86% van de respondenten uit Hoogeveen zelf of Gemeente 
Hoogeveen. De voornaamste bezoekreden is winkelen, gevolgd door café of restaurantbezoek, het bezoeken van 
de markt en evenementen. Bijna veertig procent van deze respondenten bezocht die maand het centrum meer 
dan vier keer.  
Het onderzoek wijst verder uit dat de ondervraagde bezoekers bovengemiddeld scoorden in de volgende 
mentality-groepen:  

 Moderne burgerij (34%) – conformistische, statusgevoelige burgerij die het evenwicht zoekt tussen traditie en 
moderne waarden als consumeren en genieten.   

 Traditionele burgerij (18%) – moralistische, plichtsgetrouwe en op de status-quo gerichte burgerij die vasthoudt 
aan tradities en materiële bezittingen.  

 Opwaarts mobielen (16%) –  carrièregerichte individualisten met een uitgesproken fascinatie voor sociale status, 
nieuwe technologie, risico en spanning. 
 

Bezoekers in de regio 
In 2016 telde Drenthe 7,4 miljoen overnachtingen Nederlandse vakantiegangers, die samen 273 miljoen euro 
besteedden. Drenthe staat in Nederland op de vijfde plaats van binnenlandse vakantiebestemmingen. Opvallend 
is het hoge aandeel van bungalowovernachtingen: ruim de helft van de binnenlandse vakantiegangers overnacht 
in Drenthe in een bungalow. De meeste vakantiegangers in de provincie komen uit Noord- en Zuid-Holland.  
 
Buitenlandse gasten waren in 2016 goed voor 829.000 overnachtingen in Drenthe, met een geschatte waarde van 
111 miljoen euro. Het inkomend toerisme laat in Nederland een vlucht zien en dat is zeker ook in Drenthe 
merkbaar: het aantal overnachtingen verdubbelde bijna in de periode 2012-2016. De meeste buitenlandse gasten 
komen uit Duitsland (2/3e van het totaal). Buitenlandse gasten kiezen (over het algemeen in Nederland) vaker 
voor een hotel, vanwege de behoefte aan comfort.  

 
Nederlanders maken 43,6 miljoen uitstapjes in Drenthe en geven daarbij 796 miljoen euro uit. Zestig procent van 
deze uitstapjes komt voor rekening van Drentenaren zelf. Ook Duitsers bezoeken Drenthe, zij brachten zo’n 
865.000 dagtochten door in de provincie. Hierbij zijn winkelen, uit eten gaan en het bezoeken van een 
attractiepark, dierentuin of zwemparadijs favoriet.  
 

Vitaliteit van de sector 
Recent zijn vier bungalowparken parken in gemeente Hoogeveen bezocht en beoordeeld op perspectief en 
vitaliteit. Twee van deze parken vallen in het oranje vitaliteitskwadrant, wat betekent dat de kwaliteit op de 
parken goed is, maar dat het toeristisch-recreatief perspectief onder de maat is. De overige twee onderzochte 
parken vallen in het rode kwadrant: zij scoren laag op zowel kwaliteit als perspectief. Met andere woorden: de 
bungalowsector in Hoogeveen is niet vitaal.  
 

Koopstromen 
Ten opzichte van andere kernen bezoeken relatief weinig Hoogeveners een koopzondag. Dit is in vijf jaar 
nauwelijks veranderd. De bezoekfrequentie van de koopavond is hoger dan bij de koopzondag, maar ook hiervan 
maken inwoners van Hoogeveen minder gebruik dan in referentiekernen. De markt wordt in verhouding met 
referentiegemeenten wel vaker bezocht en dit is ten opzichte van 2010 ook toegenomen. Het aandeel inwoners 
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dat inkopen doet via internet is gestegen van 50% naar 80%. Een derde van de online shoppers zegt dat de 
bestedingen in fysieke winkels hierdoor zijn afgenomen.  

 
Werkgelegenheidscijfers 

De toeristische werkgelegenheid in veel Drentse gemeenten is ongeveer gelijk gebleven of toegenomen, blijkt uit 
onderzoek van Ecorys. In Hoogeveen nam het totaal aantal werkzame personen af (1,3%). Het aantal werkzame 
personen in de toeristisch-recreatieve sector nam fors toe (29,7%), onder meer door een flinke toename van de 
bestedingen in het dagtochtensegment in Hoogeveen. Het aandeel van de toeristisch-recreatieve sector op het 
totaal neemt dan ook toe en bedraagt in 2015 5,1%.  

 
Tabel 1. Werkgelegenheidsontwikkeling toeristisch-recreatieve sector Hoogeveen 2013-2015 
 
 Werkzame personen  

 Totaal Toeristisch Aandeel 

2013 23.649 910 3,8% 

2015 23.351 1.180 5,1% 

Bron: Provinciaal Werkgelegenheidsregister Drenthe, bewerking Ecorys 
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Bijlage 4 Trends & ontwikkelingen  
 

Welke trends kunnen relevant zijn voor Hoogeveen? Hieronder geven we een overzicht, in aanvulling op de 
genoemde trends en ontwikkelingen in dit rapport.  

 

Demografische trends 
De bevolkingsontwikkeling is een sterke indicator voor marktvraag en veranderingen daarin. Een aantal 
ontwikkelingen die invloed zullen hebben op de vrijetijdssector: 

 Vergrijzing: zorg en ontzorgen gaan een grotere rol spelen. In 2060 is 30% van de Europese bevolking 65 jaar of 
ouder. Op dit moment is dat nog 17%. In Nederland is rond 2040 het hoogtepunt van de vergrijzing bereikt. 4,7 
miljoen Nederlanders zijn dan 65 jaar of ouder. Op dit moment zijn dat er 2,7 miljoen.  

 Lichte toename meerpersoonshuishoudens zonder kinderen. Een doelgroep die in verhouding veel te besteden 
heeft en behoefte heeft aan een bepaald type vrijetijdsactiviteit. 

 Toename eenpersoonshuishoudens. Op dit moment bestaat 37% van de Nederlandse huishoudens uit één 
persoon. Dit loopt op tot 44% in 2060. Met name toename van alleenwonende ouderen, maar ook mensen van 
middelbare leeftijd. 

 Bevolking groeit onverwacht snel. Nederland telde op 1 januari van dit jaar 17,1 miljoen inwoners. In 2016 
groeide de bevolking relatief hard, per saldo zijn er bijna 111 duizend inwoners bijgekomen. Voor de komende 
jaren verwacht CBS dat de bevolking nog doorgroeit, zowel door natuurlijke aanwas als door migratie. Over vijf 
jaar, in januari 2022, zal de Nederlandse bevolking volgens de CBS-prognose uit 17,5 miljoen mensen bestaan 
(Trendrapport Toerisme, Recreatie en Vrije Tijd 2017).   

 

Economische trends 
 Herstel Nederlandse economie. Het besteedbaar inkomen neemt toe, het consumentenvertrouwen is weer 

positief en de werkloosheid is licht gedaald. Het Centraal Planbureau verwacht dat het herstel van de economie 
de komende jaren doorzet.  

 Groei wereldtoerisme. De WTTC (World Travel & Tourism Council) verwacht de komende jaren een verdere groei 
van het wereldtoerisme. Een groeiende wereldeconomie en stijgende welvaart maken reizen mogelijk voor grote 
groepen van de wereldbevolking. De WTTC verwacht in de toekomst ook een verdere groei van het  toerisme in 
Nederland. De internationale gast wordt dan ook steeds belangrijker en is een sterke groeimarkt (NBTC-NIPO 
Research).   

 Stijging toeristenbelasting. De toeristenbelasting wordt in veel gevallen doorberekend aan de toerist. Soms 
nemen ondernemers de stijging voor eigen rekening. Er is veel om te doen: onvrede, vraag om transparantie en 
terugvloeien in sector.  

 Prijsbewustzijn. Ondanks de (matig) positieve ontwikkelingen blijft een groot deel van de Nederlandse 
consumenten heel prijsbewust. Dit heeft invloed op het vakantiegedrag: dichter bij huis blijven, minder lang en 
minder geld uitgeven.  
 

Sociaal-culturele trends 
 De participatiemaatschappij is in opkomst, waarbij de overheid niet meer alles regelt en er van burgers meer 

wordt verwacht. De invloed van de overheid neemt af, burgers nemen zelf initiatief. Denk aan het schoonhouden 
van de openbare ruimte of mantelzorg verlenen voor familie, vrienden of buren. Dit heeft invloed op zaken als 
gemeenschapszin maar ook op de hoeveelheid en invulling van vrije tijd.  

 Het aantal uren dat Nederlanders besteden aan vrije tijd is de afgelopen jaren ongeveer gelijk gebleven. Het 
percentage mantelzorgers onder werkenden stijgt, wat ten koste gaat van de beschikbare vrije tijd en tevens 
invloed heeft op hoe men de eigen tijd invult. Wil men dan tot rust komen of juist in minder tijd meer beleven? 

 Opkomst van de deeleconomie. Er is een verschuiving gaande van bezit naar gebruik. Het kunnen gebruiken van 
producten en diensten is belangrijker dan het daadwerkelijk bezitten ervan. Nederlanders lenen en delen steeds 
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meer om bijvoorbeeld anderen te helpen, bijvoorbeeld een auto of gereedschap. Dit is ook terug te zien in 
concepten als AirBnB2 en couchsurfing.  

 Meer behoefte aan ontstressen, relaxen en ontgiften. Gezondheid: consumenten vinden een gezonde levensstijl 
steeds belangrijker om de gezondheid te verbeteren, fitter te worden en ziektes voor te zijn. De vraag naar pure, 
duurzame en biologische producten en diensten neemt toe. Volgens Rabobank Nederland is het zelfs voor ruim 
éénderde van de Nederlandse bevolking een doorslaggevend aankoopcriterium geworden.  

 Nederlanders gelukkig. Op de wereldranglijst van gelukkige landen is Nederland een plaatsje gestegen naar en 
staat ons land nu op positie zes. Bijna negentig procent van de Nederlanders noemde zich in 2016 gelukkig. Dat 
percentage is sinds 2013, toen het CBS dit op de huidige manier begon te meten, stabiel. Een kleine 3 procent is 
echt ongelukkig, en 9 procent vindt zichzelf gelukkig noch ongelukkig (Trendrapport Toerisme, Recreatie en Vrije 
Tijd, 2017).  

 Zoektocht naar authenticiteit. De consument is op zoek naar authenticiteit en echtheid. Men wil beleven hoe een 
gebeurtenis vroeger heeft plaatsgevonden of wil zien hoe de mensen leefden. Daarnaast wil men  ‘echte’ 
producten proeven.  

 Toenemende interesse van consumenten in beleving en ‘verhalen’, story telling. Beleving is steeds belangrijker 
voor de consument. Dit kan door middel van verhalen en story telling.  

 

Technologische trends 
 Data is het nieuwe goud. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Computers worden 

steeds slimmer en vragen nieuwe competenties van de mens. Technologie is steeds meer de driver achter de 
vernieuwing. Door de digitalisering van de maatschappij (Internet of Things) wordt steeds meer (big) data 
gegenereerd; data is het nieuwe goud: ondernemers kunnen deze data gebruiken om vraag en aanbod beter op 
elkaar af te stemmen (Reaal).  

 Privacy onder druk. Hoewel ons leven steeds makkelijker wordt gemaakt door technologische ontwikkelen, zoals 
robots, brengt het ook nieuwe risico’s met zich mee. Onze privacy komt steeds meer onder druk te staan en een 
(beperkt?) deel van de consumenten wordt wantrouwend tegen social media en apps.  

 Mobiel internet is ‘vast’ internet inmiddels voorbij gestreefd. Vrijwel alle Nederlanders hebben toegang tot 
internet. Bijna 9 op de 10 internet gebruikers gebruikt internet dagelijks en veelal worden verschillende devices 
naast elkaar gebruikt. Tijdens het zoek- en boekgedrag wordt de smartphone steeds vaker gebruikt. Daarnaast 
worden steeds meer aankopen of reserveringen mobiel gedaan en is de consument kritisch: hij wil snel relevante 
informatie tot zich krijgen (NRIT Media).  

 Bijna 100% van de Nederlanders tussen de 12 en 39 jaar maakt gebruik van sociale media. WhatsApp is qua 
gebruikers het grootste socialmediaplatform in Nederland, gevolgd door Facebook. Relatief jonge platforms 
winnen snel aan populariteit. Door internet en social media vallen schakels weg, merken en bedrijven worden 
‘benaderbaar’. Business en consumer kunnen meer één op één communiceren en verwachten dit ook. (Newcom 
Research en Consultancy).  

 

Ecologische trends 
 Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Niet alleen winst maken, maar ook een 

maatschappelijke bijdrage leveren wordt door de consument steeds belangrijker gevonden. Ook overheden en 
banken juichen dit toe, bijvoorbeeld door het gericht ondersteunen van duurzame initiatieven (Rabobank, ‘Samen 
Duurzaam Sterker’).  
 

Politieke trends 
 Terugtredende overheid. Zoals beschreven wordt de rol van de overheid kleiner en neemt de 

participatiemaatschappij haar intrede. Aandacht voor elkaar en zelfredzaamheid worden belangrijker. Het 

                                                                            
 
2 Waarbij wel opgemerkt dient te worden dat AirBnB de afgelopen jaren steeds vaker wordt beschouwd als onderdeel van de ‘normale’ 
economie, gezien de commerciële insteek, de omvang en de groei van het bedrijf.  
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terugtrekken van de overheid heeft ook invloed op de hoogte en mate van subsidieverstrekkingen. Met 
stimuleringsregelingen worden partijen geacht (gedeeltelijk) zelf het heft in handen te nemen.  

 Spreiding van toeristen. De Randstad ervaart bezoekersdruk, met name door inkomend toerisme. Het nieuwe 
Rijksbeleid stuurt op spreiding van toeristen in plaats en tijd en via de NBTC-metro (verhaal) lijnen wordt hier 
praktisch invulling aan gegeven.  

 Instabiele situaties aan de grens. De onzekere en instabiele situaties aan de grenzen van Europa en aanslagen in 
grote steden zullen invloed hebben op de reisindustrie, maar de mate waarin is nog niet bekend. 
 

Trends in de vrijetijdssector 
Toerisme speelt een steeds grotere rol binnen de Nederlandse economie. Zo is de toeristische sector de 
afgelopen tien jaar sneller gegroeid dan de Nederlandse economie als geheel. De bestedingen van zowel dag- als 
verblijfsgasten bedragen jaarlijks tientallen miljarden euro’s. Daarnaast is de toeristische sector een banenmotor 
(bijna 518.000 banen in 2015, LISA, 2016) en draagt de sector bij aan leefbaarheid van gebieden. In sterke 
krimpgemeenten blijven voorzieningen op peil door de aanwezigheid van toeristisch- recreatief aanbod, waar de 
lokale gemeenschap van profiteert.  

 
Vakantie is voor veel Nederlanders een belangrijk onderdeel van hun levensstijl. Jaarlijks gaan zo’n 8 op de 10 
Nederlanders één of meer keer op vakantie en daarmee staat Nederland Europees gezien in de top. Gemiddeld 
gaan Nederlanders ongeveer 2,8 keer per jaar op vakantie. De afgelopen 10 jaar gaan Nederlanders vaker naar 
het buitenland op vakantie (NBTC-NIPO research, 2015). Na jaren krimp zit er weer groei in het aantal vakanties 
van Nederlanders. De groei zat vooral in de binnenlandse vakanties, het aantal buitenlandse vakanties liep na een 
kleine groei in 2015 vorig jaar terug. Voor dit jaar wordt een verdere groei van het totaal aantal vakanties 
verwacht (Trendrapport Toerisme, Recreatie en Vrije Tijd, 2017).  
 
Het internationaal toerisme naar Nederland groeide tussen 2002 en 2015 met ruim 56 procent naar in totaal 15 
miljoen bezoekers (bron: CBS, 2016). Steeds meer buitenlandse gasten kiezen voor Nederland als bestemming 
voor een korte of lange vakantie. De belangrijkste herkomstlanden qua volume zijn Duitsland (Nordrhein-
Westfalen en Niedersachsen), België (Vlaanderen) en het Verenigd Koninkrijk; China en in iets mindere mate 
Amerika zijn belangrijke groeimarkten. Het inkomend toerisme in Nederland is een groeimarkt en het NBTC 
verwacht dat deze groei de komende jaren verder doorzet. De impact van Brexit en de toegenomen terroristische 
dreiging in Noordwest-Europa kan echter een bedreiging vormen voor deze groei (Rabobank, 2016). 
 
Volgens recente cijfers van de Rabobank (2016) profiteert de sector horeca en recreatie van de aantrekkende 
economie, onder meer door hogere consumentenbestedingen, een aantrekkende zakelijke vraag en meer 
toerisme. Volgens de Rabobank ontwikkelt Nederland zich in toenemende mate tot een ‘leisureland’, met steeds 
grotere dagattracties. Met één kanttekening: de enorme concurrentie. In de eigen sector blijft het aanbod 
groeien, maar ook aanbieders uit andere branches betreden de markt. Concurrentie vanuit branchevreemde 
spelers zal in de toekomst intensiever worden. De verwachting is dat grote ketens steeds meer gaan 
samenwerken om de concurrentie het hoofd te bieden. En dat als tegenreactie aan de onderkant van de markt 
steeds meer kleinschalige, particuliere initiatieven ontstaan waar duurzaamheid, authenticiteit en vakmanschap 
centraal staan.  
 
Consumententrends volgen elkaar binnen de toeristisch- recreatieve sector zo snel op, dat wat vandaag in is, 
morgen weer uit kan zijn. De levenscyclus van producten en concepten staat onder druk. Dit in combinatie met 
toenemende concurrentie, ook vanuit disruptieve nieuwkomers zoals AirBnB, leidt volgens de Rabobank tot een 
uitdagend speelveld. Drenthe scoort 5 sterren als fietsregio in de kwaliteitsmonitor Fietsregio’s van het Landelijk 
Fietsplatform, de kwaliteit als fietsregio is op orde.  
 
De verwachting is dat vakantiebestedingen door senioren de komende jaren fors zullen toenemen. De huidige 65-
plussers zijn vitaler, welvarender en mobieler dan ooit. Een grote groep van hen gaat vaker op vakantie en geeft 
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tijdens deze vakantie ook meer uit. Accommodaties met speciale voorzieningen, onder meer op het vlak van 
toegankelijkheid, hebben een streepje voor.  
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Bijlage 5 Leisure Leefstijlen 
 

In dit onderzoek maken we gebruik van de Leisure Leefstijlen, ontwikkeld vanuit de RECRON Innovatie Campagne 
om te bepalen voor welke doelgroepen het Centrum voor Water met name aantrekkelijk is. RECRON en de Smart 
Agent Company hebben samen de Recreantenatlas ontwikkeld. De leefstijlen geven inzicht in het gedrag en de 
beleving van recreanten en toeristen op basis van psychologische en sociologische kenmerken. Zowel voor 
verblijfsrecreatie (toeristen) als voor dagrecreatie (recreanten) zijn belevingswerelden onderscheiden. De 
leefstijlsegmentatie onderscheidt zeven doelgroepen, ook wel leefstijlen genoemd, met allemaal een eigen kleur. 
Elke kleur staat voor een specifiek vrijetijdsprofiel.  

 
De zeven Leisure Leefstijlen zijn weergegeven in figuur 2.2. In de figuur staat het model voor dagrecreatie. 
 

 
 
Figuur: Leisure Leefstijlen voor verblijfsrecreatie en dagrecreatie  

 
De leefstijlsegmentatie onderscheidt zeven belevingswerelden, ook wel leefstijlen genoemd, met allemaal een 
eigen kleur. Elke kleur staat voor een specifiek vrijetijdsprofiel. Deze ‘Leisure Leefstijlen’ zijn het uitgangspunt 
voor de analyse van vraag en aanbod in dit onderzoek. De zeven segmenten zijn hieronder weergegeven. 
 
Uitbundig Geel  
Echte levensgenieters. Houden van samen met anderen actief en sportief recreëren. Vaak jonge gezinnen. 
Zoeken graag de gezellige drukte op, recreëren is lekker eten, genieten en leuke dingen doen. Beschikken over 
iets meer budget dan gemiddeld.  
 
Gezellig Lime  
Recreëren is lekker vrij zijn, rust en ontspanning. Zijn gericht op het eigen gezin, de directe leefomgeving. Het 
gemiddeld inkomen ligt wat lager, zij zijn prijsgevoelig. Een braderie of rommelmarkt is gezellig, je komt er altijd 
wel iemand tegen. Veel gezinnen met wat oudere kinderen en oudere tweepersoonshuishoudens.  
 
Rustig Groen  
Rustige recreanten. Geen grote wensen, houden van privacy en rust. Vaak één en tweepersoonshuishoudens in 
de oudere leeftijdscategorie. Willen de drukte vermijden en gaan daarom dus niet graag naar evenementen en 
grote attracties. In de eigen omgeving is genoeg moois te zien en te ontdekken, je hoeft er niet ver voor te 
reizen. Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg.  
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Ingetogen Aqua  
Rustige, geïnteresseerde recreanten. Zoeken inspirerende activiteiten. Gaan vaak samen met hun partner op 
stap. Waarderen sportieve en culturele mogelijkheden. Willen meedoen met de maatschappij en alle 
veranderingen die zij daarin zien.  
 
Ondernemend Paars  
Laten zich graag verrassen en inspireren, met name door cultuur. Nieuwe dingen zien, ontdekken en beleven. 
Het gewone is vaak niet goed genoeg, op zoek naar een bijzondere ervaring. Cultuur, activiteit en sportiviteit. 
Ontspannen door sauna of een wellness arrangement. Vaker mensen van middelbare leeftijd, 35-54 jaar. Mat 
name één- en tweepersoonshuishoudens. Voorkeur voor individuele activiteiten.  
 
Stijlvol en luxe Blauw  
Zelfverzekerd. Vinden dat ze in hun vrijetijd wel wat luxe en stijlvolle ontspanning verdienen. Zakelijk en 
intelligent. Houden van stijl en klasse, meer gericht op exclusievere vormen van recreatie. Recreëren is 
ontspanning en afstand nemen van de dynamiek van alledag. Actief sporten en aandacht besteden aan het 
sociale netwerk (ons soort mensen). Jonge één en tweepersoonshuishoudens en huishoudens met oudere 
kinderen.  
 
Creatief en inspirerend Rood  
Creatief, op zoek naar uitdagingen en inspirerende ervaringen. Bewegen zich graag buiten de gebaande paden. 
Vaak hoog opgeleid, maar door het grote aandeel jongeren nog niet altijd een hoog inkomen. Recreatie betekent 
naast sportiviteit en ontspanning ook het zoeken naar vernieuwende stromingen, moderne kunst en andere 
culturen.  
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Bijlage 6 Vraag en aanbodanalyse  
 

Ten behoeve van het nieuwe toeristisch recreatieve beleid van de gemeente Hoogeveen heeft het Bureau 
voor Ruimte & Vrije Tijd een vraag-aanbodanalyse op basis van de  Leisure Leefstijlen uitgevoerd. We 
bekijken voor welke leefstijl consumenten het toeristisch-recreatieve aanbod in de gemeente Hoogeveen 
aantrekkelijk is. We onderscheiden hierbij vier verschillende categorieën; verblijfsrecreatie, horeca, 
dagrecreatie en evenementen. Deze hebben we vervolgens gerelateerd aan de kleuring van de vraag: de 
inwoners van Hoogeveen en de regio en toeristen in de regio. In deze notitie geven we hiervan de resultaten 
weer.  
 

Vraag  
Kleuring van de inwoners: Hoogeveen en  de regio in  relatie tot de gemiddelde Nederlander 

* Omliggende gemeenten betreft: de Wolden, Westerveld, Midden-Drenthe, Coevorden, Hardenberg 

In Hoogeveen is de lime groep sterk oververtegenwoordigd. De groepen aqua, blauw en paars zijn juist kleiner 
dan gemiddeld in Nederland. 
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Kleuring van de toerist: de bezoeker aan Drenthe (op kleiner schaalniveau zijn betrouwbare gegevens 
beschikbaar) 

 

 
De toerist aan Drenthe komt sterk overeen met de gemiddelde Nederlandse binnenlandse toerist. De lime groep 
is wel oververtegenwoordigd. De grootste groepen zijn geel en lime.  

 
Het aanbod naar type voorzieningen 

Het in dit kader onderzochte toeristisch – recreatieve aanbod in Hoogeveen bestaat uit de volgende 
voorzieningen: 

 38 verblijfsrecreatie voorzieningen waaronder: 
 14 campings / parken (waarvan 1 combinatiepark); 
 3 groepsaccommodaties; 
 2 hotels; 
 19 bed en breakfast’s / vakantiewoningen. 

 18 horecagelegenheden;  
 7 dagrecreatieve voorzieningen;  
 19 evenementen. 

In het onderzoek is getracht een steekproef van minimaal 33% van de in Hoogeveen aanwezige voorzieningen 
mee te nemen, dat is met een steekproef van tussen de 33%- 50% ook daadwerkelijk gerealiseerd.  
 

  



   19 

Aanbod 
Kleuring van het  aanbod: 38 verblijfsrecreatieve voorzieningen in de gemeente Hoogeveen (steekproef van 
bijna 67%) 
 

 
Van de 38 gekleurde verblijfsrecreatie voorzieningen zijn de meeste verblijfsaccommodaties aantrekkelijk voor de 
groen en aqua doelgroep. Ook de lime en gele doelgroepen kunnen relatief veel verblijfsrecreatief aanbod 
vinden. Voor de andere kleuren is het aantal aantrekkelijke verblijfsaccommodaties beperkt.  
 
Kleuring verblijfsrecreatie naar capaciteit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verreweg de 
meeste (89%) slaapplaatsen in Hoogeveen zijn aantrekkelijk voor de lime, groene en aqua groepen, op redelijke 

38 

4 

9 
11 

29 

26 

4 

1 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Aantal
bedrijven

Rood Geel Lime Groen Aqua Blauw Paars

Rood 
1% 

Geel 
8% 

Lime 
38% 

Groen 
31% 

Aqua 
20% 

Blauw 
2% 

Paars 
0% 



   20 

afstand gevolgd door de gele en blauwe groep. Voor de paarse en rode consumenten zijn bijna geen 
aantrekkelijke slaapplaatsen aanwezig in Hoogeveen. 
 

Kleuring van het  aanbod: 18 horeca voorzieningen in de gemeente Hoogeveen  (steekproef van bijna 51%) 
 

 
Van de 18 gekleurde horeca voorzieningen zijn de meeste voorzieningen voor aantrekkelijk voor de lime en gele 
doelgroep. Ook de groene en aqua doelgroepen kunnen veel horeca voorzieningen vinden. Vooral voor rood en 
blauw is het aantal aantrekkelijke horeca voorzieningen beperkt.  

 
Kleuring van het  aanbod: 7 dagrecreatieve voorzieningen in de gemeente Hoogeveen  (steekproef van 
bijna 44%) 
 

 
Van de 7 gekleurde dagrecreatieve voorzieningen zijn de meeste voorzieningen aantrekkelijk voor de gele 
doelgroep. Ook de rode en aqua doelgroepen kunnen veel dagrecreatieve voorzieningen vinden. Voor de andere 
kleuren is het aantal aantrekkelijke dagrecreatieve voorzieningen beperkt. Er is maar weinig dagrecreatief aanbod 
in de gemeente Hoogeveen. Daarom moeten we voorzichtig zijn met het doen van uitspraken, aangezien we 7 
gekleurde voorzieningen van de 14 hebben meegenomen.  

  



   21 

Kleuring van het  aanbod: 19 evenementen in de gemeente Hoogeveen  (steekproef van bijna 50%) 
 

 
 
Van de 19 gekleurde evenementen zijn bijna alle evenementen aantrekkelijk voor de lime doelgroep. Ook de gele 
en groene doelgroepen kunnen veel evenementen vinden. Voor de andere kleuren is het aantal aantrekkelijke 
evenementen beperkt.  
 

Vraag en aanbod aan elkaar gerelateerd 
 

Vraag en aanbod verblijf aan elkaar gerelateerd op index (boven de 100: ruim voorzien aanbod, onder de 
100: mager voorzien aanbod in  relatie tot de vraag) 
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Verblijfsrecreatie voor de lime, groen en aqua doelgroep zijn ruim voldoende aanwezig. Verblijfsrecreatie voor 
rode, gele, blauwe en paarse groepen zijn juist minder goed voorzien in relatie tot de vraag. 
NB dat wil niet automatisch zeggen dat nieuwe of bestaande verblijfsrecreatieve voorzieningen zich persé op die 
doelgroepen hoeven te richten. Het kan ook een keuze zijn om bepaalde groepen met verblijf juist goed te 
bedienen. Overigens kan je iedere leefstijl ook bedienen met kindvriendelijkheid, de invulling daarvan kan per 
groep verschillen.  

 
Vraag en aanbod horeca aan elkaar gerelateerd op index (boven de 100: ruim voorzien aanbod, onder de 
100: mager voorzien aanbod in  relatie tot de vraag) 
 

 
 

Horeca voor de lime, gele en aqua doelgroep zijn ruim voldoende aanwezig en in Hoogeveen ook voor paars. 
Horeca voor rode, groene en blauwe groepen zijn juist minder goed voorzien in relatie tot de vraag. 
NB dat wil niet automatisch zeggen dat nieuwe of bestaande horeca voorzieningen zich persé op die doelgroepen 
hoeven te richten. Het kan ook een keuze zijn om bepaalde groepen met horeca  juist goed te bedienen.  
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Vraag en aanbod dagrecreatie aan elkaar gerelateerd op index (boven de 100: ruim voorzien aanbod, onder 
de 100: mager voorzien aanbod in  relatie tot de vraag) 
 

 
 

Dagrecreatie voor de rode, gele en aqua doelgroep zijn ruim voldoende aanwezig. Dagrecreatie voor lime, groene, 
blauwe en paarse groepen is juist minder goed voorzien in relatie tot de vraag. 
NB dat wil niet automatisch zeggen dat nieuwe of bestaande dagrecreatie zich persé op die doelgroepen hoeven 
te richten. Het kan ook een keuze zijn om bepaalde groepen met dagrecreatie juist goed te bedienen.  

 
Vraag en aanbod evenementen aan elkaar gerelateerd op index (boven de 100: ruim voorzien aanbod, 
onder de 100: mager voorzien aanbod in  relatie tot de vraag) 

Evenementen voor de lime en gele doelgroep zijn ruim voldoende aanwezig. Evenementen voor rode, aqua en 
blauwe groepen zijn juist minder goed voorzien in relatie tot de vraag. 
NB dat wil niet automatisch zeggen dat nieuwe of bestaande evenementen zich persé op die doelgroepen hoeven 
te richten. Het kan ook een keuze zijn om bepaalde groepen met evenementen juist goed te bedienen.  
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Samenvatting vraag-aanbod analyse 
 
We berekenen de index voor de verschillende sectoren om te weten hoe vraag en aanbod zich tot elkaar 
verhouden. We gebruiken daarvoor een index figuur, maar ook onderstaande tabel:  

 
Samenvatting relatieve mate waarin leefstijlconsumenten (dag- en verblijf) aantrekkelijk aanbod vinden de 
gemeente Hoogeveen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We spreken hier niet over onder- of overcapaciteit omdat in dit onderzoek met kwalitatieve gegevens werken en 
geen kwantitatieve gegevens gebruiken van bijvoorbeeld bezettingsgraden. 
 
Als we naar de tabel kijken kunnen we de volgende conclusies trekken:  

 De verblijfsrecreatie in de gemeente Hoogeveen is goed voorzien voor de leefstijlen Lime, Groen en 
Aqua. Voor blauw is het aanbod in evenwicht. Voor de leefstijlen rood, geel en paars zijn weinig 
verblijfsaccommodaties te vinden.  

 De dagrecreatie in de gemeente Hoogeveen is goed voorzien voor de leefstijlen Rood, Geel en Aqua. 
Voor groen is het aanbod in evenwicht. Voor de leefstijlen lime, blauw en paars is weinig dagrecreatie te 
vinden.  

 De horeca in de gemeente Hoogeveen is goed voorzien voor de leefstijlen Geel en Aqua. Voor Lime en 
Paars is het aanbod in evenwicht. Voor de leefstijlen rood, groen en blauw zijn weinig 
horecagelegenheden te vinden.  

 De evenementen in de gemeente Hoogeveen zijn voor geen enkele leefstijl goed voorzien. Voor Geel, 
Lime, Groen en Paars is het aanbod in evenwicht. Voor de leefstijlen rood, aqua en blauw zijn weinig 
evenementen te vinden.  

 

 
  

 Verblijf Dagrecreatie Horeca Evenementen 

Creatief en inspirerend Rood Zeer laag Hoog Laag Laag 

Uitbundig Geel Laag Hoog Hoog In evenwicht 

Gezellig Lime Hoog Laag In evenwicht In evenwicht 

Rustig Groen Hoog In evenwicht Laag In evenwicht 

Ingetogen Aqua Hoog Hoog Hoog Laag 

Stijlvol en luxe Blauw In evenwicht Laag Laag Zeer laag 

Ondernemend Paars Zeer Laag Laag In evenwicht In evenwicht 
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Bijlage 7 Rode draad interviews recreatie en  
toerismebeleid  

 

Identiteit, imago en bekendheid 
 
De naamsbekendheid van Hoogeveen moet beter; mensen kennen Hoogeveen niet. Er is nu nog geen échte reden 
om naar Hoogeveen te komen, stelt een aantal geïnterviewden. Een aantal personen zegt dat de identiteit 
versterkt moet worden, wat is het verhaal van Hoogeveen? Hoogeveen is gemoedelijk, no-nonsense, een groot 
dorp, gastvrij. Maar nu nog erg onbekend. Bovendien is het trots zijn op Hoogeveen beperkt bij ondernemers en 
inwoners.  
 

Marketing en promotie 
 
Met betrekking tot marketing wordt vooral gesproken over het schaalniveau Drenthe (soms ook Zuidwest-
Drenthe): daar de toeristen verleiden voor een bezoek en daarna laten zien wat Hoogeveen te bieden heeft. Een 
aantal personen ziet aanknopingspunten in de Oerprovincie (campagne Marketing Drenthe), een ander vindt het 
niet gunstig voor Hoogeveen. Steden komen inderdaad niet als eerste aan bod in de campagne. Thema ‘Stoerste 
speeltuin’ biedt wel kansen i.h.k.v. de kindvriendelijkste gemeente indien de propositie volledig geladen wordt.  
De promotie (wat is er te doen?) moet op niveau van Hoogeveen gebeuren en beter opgepakt. De 
informatievoorziening is beperkt en versnipperd. Er liggen kansen om het TIP in Punt H te ‘upgraden’; het zou 
meer kunnen / moeten zijn dan een informatiecentrum; bijvoorbeeld een centraal aanspreekpunt voor 
ondernemers en een distributiecentrum.  
 

Kindvriendelijkste gemeente 
 
De meeste geïnterviewden staan achter de keuze / begrijpen deze doelgroepkeuze. Sluit aan bij arbeidersvolk 
(doe maar gewoon) en verbetert kansen voor jonge inwoners van Hoogeveen. Allen geven aan dat deze 
propositie nog geladen moet worden; nu wordt het nog niet waargemaakt. Het komt nog niet voldoende terug in 
faciliteiten, service, beleving hoofdstraat, attracties en toeristenbelasting. Niet alle ondernemers kunnen zich er 
in vinden: mensen met kinderen geven bijv. in het centrum minder uit dan mensen zonder kinderen en veel 
verblijfsaccommodaties zijn niet gericht op gezinnen met kinderen. Een ander geeft juist aan dat ondernemers 
zich vooral op gezinnen met jonge kinderen richten. Ook kansen worden benoemd: de mogelijke komst van 
Science Drenthe, citygame, ijsbaan (met zwembad?), etc. Voorlopers zijn nodig en denk ook aan het doorvertalen 
van deze propositie naar retail en evenementen.  
Er is twijfel over het ambitieniveau van deze ‘claim’. In leefstijl-kleuren gesproken: gaan we voor lime of gaan we 
voor geel? Desgevraagd komt een aantal geïnterviewden op geel uit.  
 

Attracties / iconen 
 
Echte publiekstrekkers zijn er nog niet, wel is er enthousiasme bij ondernemers zo zeggen de geïnterviewden en 
er zijn genoeg kansen. De ijsbaan kan een impuls zijn voor de regio, hoewel er ook twijfels worden uitgesproken: 
weinig spin-off voor rest van Hoogeveen en waar moeten mensen verblijven als je weinig verblijf hebt? De ijsbaan 
combineren met recreatief zwembad om invulling te geven aan kindvriendelijkheid en te zorgen voor meer 
economische spin-off, wordt geopperd.  
Het vliegveld wordt gezien als kansrijk voor het ontwikkelen van een dagattractie / leisure-activiteiten / 
evenemententerrein. Verder kansrijk: de mogelijke komst van Science Drenthe naar Hoogeveen (kindvriendelijk 
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museum), de herontwikkeling van een deel van het centrum (klusteren van activiteiten) en de ontwikkeling van 
de Tamboer.  
Er zijn interessante (cultuurhistorische) verhalen te vertellen (archeologische vondsten, historie veenontginning, 
boot/kano van Pesse), voorwaarde is wel dat deze thema’s beleefbaar gemaakt worden. Er zijn veel verhalen, 
maar nog niet gebundeld of zichtbaar. Trots ontbreekt echter m.b.t. de veen-historie en het imago is niet positief. 
Een aantal personen geeft aan dat deze thema’s interessant zijn, maar te klein om op zichzelf te vermarkten. 
Verpak het in een groter verhaal, zoek samenwerking op met andere (veen)gebieden. 
 

Samenwerking en verbinding 
 
Zowel met betrekking tot de gemeente als tot ondernemers (en andere initiatiefnemers in de vrijetijdssector) 
wordt gesproken over versnippering en gebrek aan samenwerking. Er is behoefte aan meer verbinding. Ideeën 
die geopperd worden: 

 het aanstellen van één aanspreekpunt voor ondernemers. Deze opmerking is tweeledig: 
 een aanjager / verbinder, die suggesties doet, komt ‘brengen en halen bij ondernemers’; 
 één aanspreekpunt bij de gemeente die volledig met R&T bezig is. 

 een grotere ondernemersclub waar alle ondernemers in vertegenwoordigd zijn; eventueel met 
begeleiding / aanjaagfunctie vanuit gemeente. TROP en Centrummanagement geven overigens aan dat 
er geen behoefte is aan een ander overlegorgaan.  

 minder versnippering van marketing / promotie (zie elders) door verschillende clubs.   
 
Het centrum en buitengebied kunnen meer van elkaar gebruik maken. Zowel ondernemers als 
vertegenwoordigers daarvan: Centrummanagement en TROP moeten (en willen) beter samenwerken. Het 
ontbreekt nu nog aan communicatie over en weer van wat er gebeurt, tussen beide clubs maar ook richting 
inwoners / bezoekers. Een aantal personen geeft aan dat de TROP te weinig slagkracht heeft (kleine 
ondernemers, vooral operationeel denken).  
 
Regionaal samenwerken is belangrijk, daarbij wordt het niveau van Drenthe, Midden-Drenthe en Zuidwest-
Drenthe genoemd. Er is in ieder geval behoefte aan samenwerking op het thema routes; deze moeten verder 
ontwikkeld worden en knelpunten moeten worden opgelost.  
 

Daadkracht 
 
Een aantal keer komen de begrippen daadkracht, ondernemerskracht ter sprake, met name in relatie tot 
ondernemers: ‘het ontbreekt aan daadkracht om er echt voor te gaan in Hoogeveen’ en ‘ondernemers zijn soms 
gemakzuchtig’ en ‘het ondernemerschaps-niveau is laag’. Het buitengebied is vooral kleinschalig (‘minder echte 
ondernemers’). De gemeente moet beter faciliteren en zorgen dat ondernemers aangejaagd of gecoacht worden.  
 

Doelstellingen visie 
 

 Meer werkgelegenheid, bestedingen, bezoekers; daar gaat het om. Een aantal geïnterviewden geeft aan 
dat de focus moet liggen op toeristen die al in de regio zijn en die verleiden naar Hoogeveen te komen.  

 Verbeteren / versterken identiteit, imago en naamsbekendheid Hoogeveen.  
 Er is behoefte aan duidelijkheid en een samenhangende visie vanuit de gemeente: welke initiatieven 

vindt de gemeente wenselijk? Nu wordt te veel ad hoc opgetreden.  
 Ten aanzien van doelgroepen: men onderschrijft de keuze voor gezinnen met jonge kinderen, vraag is of 

dat gezellig lime moet zijn of (ook) andere leefstijlen. Overigens moet de diversiteit behouden blijven, 
oppassen voor ‘meer van hetzelfde’.  
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Bijlage 8 Uitwerking thematafels openbare 
bijeenkomst recreatie en toerisme +  
evenementen (23 januari 2018) 
 

Thema: Kindvriendelijkheid 
 

Wat wilt u 
bereiken? Wat 
moet als eerste 
gebeuren? 

- Ga naar de basisscholen toe en stel deze vragen daar.  
-  Kleine ideeën uitvoeren zodat het direct zichtbaar is (bijv. ballen in cascade, 

schaatsbaan terug.  
- Speelvoorzieningen (natuurlijk) voorbeeld nemen aan Denemarken.  
- “Iets” met taal (taaltuin) -> uitvoering bijvoorbeeld Harm Smeeg o.id. -> 

verbinding spelen / taal  
- Tegelproject Smederijen uitbreiden.  
- NB: Kindvriendelijk moet ook veilig zijn, onderhoud -> zorg -> controle.  
- Gaming op de hoofdstraat.  
- Interactieve schermen / camera (gekke bekken tonen).  
- Fietsend je mobiel opladen.  
- Foto maken en sturen naar huis.  
- Wifi super snel (als 4/5G zich niet ontwikkeld). 
- Overdekte “gezelligheid” op het kerkplein 
- Aantrekkelijk kindprogramma in de ijsbaan tijdens het zomerprogramma 

(verbinden met de Hoofdstraat).  
- Soort oude tram (op wielen) als pendeldienst.  
-  Kindvriendelijke evenementen / app / dagattractie.  
- Bestaande locaties/plekken kindvriendelijk maken (pulledagen).  
- Sanitaire voorziening in het centrum.  

Welke droom 
heeft u voor de 
toekomst? 

-  Hele hoofdstraat is speelgebied met bijvoorbeeld bloembakken vervangen door 
grote speeltoestellen, kabelbaan over de Hoofdstraat, iets met de Cascade etc.  

- Iedereen wil altijd wel kind blijven. 
- Kinderen moeten zelf vragen om naar Hoogeveen te gaan + goede voorzieningen 

voor ouders.  
- Veiligheid bieden. 
- Blijvend vernieuwen. 
- Kwaliteit.  
- Wij zijn dan de kindvriendelijkste.  
- Kindondernemers betrekken, kinderen willen iets zien + doen (treintje zoals bij 

Bonte Wever).  
- Waterspuiten of waterfietsjes Hoofdstraat.  
- Met touw naar overkant zwiepen. Touwbrug (hoog).  

Wat is er voor 
nodig om dit te 
realiseren? 

-  Geld, lef en creativiteit -> Lef om het groots aan te pakken.  
- Rekening houden met materialen/ duurzaamheid.  
- Geld  
- Samenwerking horeca / detailhandel.  
- Kinderen / scholen betrekken.  
- Sterke punten uit buitengebied meenemen in plannen.  
- Creativiteit, lef en geld.  

 
 



   28 

 
Thema: Marketing, promotie en toeristische informatievoorziening  
 

Wat wilt u 
bereiken? Wat 
moet als eerste 
gebeuren? 

- Betere samenwerking, heldere structuren, ontsnipperen.  
- Basis op orde (bijvoorbeeld matrix borden!)  
- Draagvlak onder ondernemers voor marketingcampagne.  
- Evenementen agenda van heel Drenthe!  
- Vindbare websites van de evenementen van Hoogeveen -> via mail verspreiden.  
- 1 persoon die alle evenementen / info omschrijft en goed verspreid op de 

bekende uitingen: 1 uitingsvorm kiezen.  
- Samenwerking met Marketing Drenthe.  
- Activiteiten app.  
- Boot van Pesse -> als icoon.  
- Meeliften met Marketing Pesse -> paraplu Drenthe.  
- Aansluiten bij bestaand Provinciaal beleid (cultureel erfgoed).  
- Drentse / Hoogeveense evenementen.  
- Promo app – acties – registreren en contact onderhouden.  
- Verplaats je in de Amsterdammer bijvoorbeeld -> hoe zetten we elkaar / ons op 

de kaart? 
- Lobby bij Marketing Drenthe met unieke propositie.  
- Op de sites waar mensen zicht oriënteren presenteren we Hoogeveen om zijn 

aanbod.  
- Eerst promoten kleinschalig (half uur rijden om Hoogeveen). 

Welke droom 
heeft u voor de 
toekomst? 

-  Minder marketing, meer relatie en herhaalbezoek -> wel nieuwe aanwas.  
- Eenheid en duidelijker evenementen en activiteiten, promotie.  
- App voor alle toeristische informatie -> app is de nieuwe trommelslager +/+ 
- + rustpunt.nl locaties!  
- Wat nu de app is den een druk op de knop wat er die dag te doen is.  
- Drents icoon -> bijvoorbeeld de boot van Pesse.  
-  

Wat is er voor 
nodig om dit te 
realiseren? 

-  Draagvlak en geld.  
- Veel samenwerking.  
- Out of the box denken.  
- Over de schotten heen kijken en denken in mogelijkheden en versterking.  
- Creativiteit, niet in hokjes denken.  
- Creativiteit, lef en geld.  
- Lef, creatief, geld.  

 
 

Thema: Ondernemerschap en samenwerking binnen en over de grenzen  
 

Wat wilt u 
bereiken? Wat 
moet als eerste 
gebeuren? 

-  Elkaar leren kennen.  
- Naar elkaar luisteren waardoor samenwerking ontstaat omdat je elkaar nodig 

hebt en kunt versterken waardoor er een win-win situatie (gaat) ontwikkelen.  
- Dagrecreatie (dagdeel / dag) hele jaar bruikbaar.  
- Laat sectoren met elkaar kennismaken -> daarna samenwerken. Gemeente kan 

faciliteren.  
- Bonnenboekje! -> verblijfsaccommodatie + punt H + horeca deelt dit uit aan 

toeristen.  
- Breng iedereen met elkaar in contact.  
- Coördinator functie.  
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- Arrangement vereist overleg / communicatie (geen “zoek maar uit”, maar een 
voorverpakt, geregeld aanbod).  

- Kinderpas -> overleg / communicatie belanghebbende “ondernemers” profit en 
non-profit.  

- Individuele ondernemer zorgt voor “beleving / uitstraling”.  
Welke droom 
heeft u voor de 
toekomst? 

-  Meer verenigt optrekken, samenwerking. Minder “groepjes” en “clubjes”.  
- Hangt van de economie af.  
- Regio Hoogeveen is goed “geolied”, met weet elkaar te vinden.  
- Modus voor betere samenwerking tussen alle ondernemers in Hoogeveen en 

buitengebied!  
Wat is er voor 
nodig om dit te 
realiseren? 

- Duidelijkheid in regelgeving; gelijkheid en wat soepeler in allermogelijkheden om 
“samen” te organiseren.  

- Geld.  
- Zie het voordeel van samenwerking en dat merkt de bezoeker!  
- Biz saneren -> nieuwe vorm -> 1 vereniging -> coördinator, centrummanager 

actief!  
- Creativiteit, durf en geld.  

 
Thema: Routes en verbindingen  
 

Wat wilt u 
bereiken? Wat 
moet als eerste 
gebeuren? 

- Wandelknooppunt op landelijk netwerk aansluiten.  
- We denken dat fietsknooppunt goed is, is een voorwaarde!  
- Zijn we voor routes aangesploten op app’s? -> Hoogeveen overal opgenomen 

(bijv. route.nl)  
- Vanaf snelweg duidelijke / slimme bewegwijzering parkeerplaatsen / garage.  
- Fietsroutes rond en door Hoogeveen.  
- Duidelijke borden wat / waar -> podium / Nijstad / ook A28?  
- Wandelknooppunt = vanzelfsprekend! (oude Diep!!!), ook fietsknooppunt. 
- Mountainbike op de VAM-berg.  
- Uniformiteit in bebording! / bewegwijzering.  
- “Witte fietsen” – plan! (blauw dan) in de regio, gezinsfietsen.  
- Door samenwerking en verbinding van bestaande wandelroutes met 

buitengebieden, activiteiten verbinden aan elkaar.  
- Wandel app of tracking systeem route.  

Welke droom 
heeft u voor de 
toekomst? 

- Wat dan actueel is!  
- Zelfrijdende auto’s, vriendelijk.  
- Electrische laadpunten.  
- Ruimte voor experiment voor vrij parkeren op doordeweekse dagen.  
- Goede fietsroute om de hoofdstraat heen.  
- Stoeptegels met een vraag! + online app.  
- Lightrail of monorail.  
- Vanuit stadscentrum de dorpen aansluiten, m.n. ook bij evenementen.  
- Stadswandeling met gids langs een route (met beleving en rustpunten)  
- Aanhaken wandelknooppunten vanuit Echten.  

Wat is er voor 
nodig om dit te 
realiseren? 

-  Lef, creativiteit.  
- Aantrekkelijk route van station naar Hoofdstraat.  
- Aantrekkingskracht punt H, voor inspireren / informeren.  
- Geld, lef en creativiteit.  
- Inzicht in stad en regio elkaar versterken, reuring v.d. stad en groen v.d. 

omgeving. Samenhangend pakket als ultieme boodschap.  
Thema: Evenementen  
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Wat wilt u 
bereiken? Wat 
moet als eerste 
gebeuren? 

- Kinderevenementen kalender.  
- Kinderopvang bij evenementen.  
- Toiletvoorziening in combinatie met bewaakte fietsenstalling.  
- Bevrijdingsdag / koningsdag. (op thema)  
- Lichtjesparade -> voorbereidingsruimte. (op thema)  
- Muziekevenement -> K3 kinderevent (op thema)  
- NB: Houdt verbinding tussen centrum. Hoogeveen en buitendorpen. Niet alleen 

hoofdstraat gericht! Bijvoorbeeld Nijstad.  
- Kinderevenementen kalender (bestaande aanbod).  
- Kinderevenementen (Vogevenement, kermis, gamepary, sportfestijn, 

Hoofdstraat + sporthelden).  
- Goede regisseur (1 aanspreekpunt), verbinden.  
- Centraal verzamelen t.b.v. marketing & communicatie.  
- Samenhangend “vermarkten” -> de evenementen zijn er wel, de samenhang 

ontbreekt.  
Welke droom 
heeft u voor de 
toekomst? 

-  Evenementenaanbod seizoensgebonden.  
- D’r is altijd wat te doen.  
- Ideale samenwerking horeca / ondernemers.  
- Eventueel terrein met “koepelconstructie”.  
- Grote publiekstrekker bijvoorbeeld historische Scheepswerf evenement of iets 

rondom Science Drenthe. Doe-dingen.  
- Samenwerking.  
- Digitale poster in elke onderneming, aangestuurd via app Marketing Hoogeveen. 

Overal dezelfde boodschap.  
Wat is er voor 
nodig om dit te 
realiseren? 

-  Veilig en goed overzicht.  
- Voorzieningen.  
- Prima samenwerking.  
- Geld, lef en creativiteit.  
- Enthousiaste mensen vinden.  
- Binnen het BIZ-systeem 
- Nieuwe vrijwilligers, niet alleen uurtje-factuurtje.  
- Goed plan.  
- Uitvoerder. 
- Geld.  
- Stroomlijnen van processen!  

 
 

 


