
Toekomstagenda 
Gemeente Loon op Zand

KLOEC

Kunst  Leisure  Ondernemen  Erfgoed  Cultuur



Visie De gemeente Loon op Zand maakt op een 
actieve manier gebruik van haar (latent) 
aanwezige schatkamer op het gebied van 
kunst, cultuur, erfgoed, historie, toerisme, Leisure 
en ondernemerschap. Bewoners, toeristen, 
ondernemers en kunstenaars kunnen hier actief 
gebruik van maken en profiteren.



Denkwijze



Denkwijze
Vasthouden = verbinden



Ons juweel

 Een stevige basis;

 Geen zwakke schakels;

 Een stevig slot wat open en dicht kan waar nodig;

 Flexibel in te vullen zodat ieder juweel (of 

combinatie hiervan) tot zijn of haar recht komen;



Goud in handen
Regionaal Bureau Toerisme

SOL
Efteling

Experience

Island

KLM 

Kernen

Natuur



Onze Loonse 
Charme…

 KLM –Kernen

 De Efteling

 Experience Island

 Natuur

 (Natuur)poort

 Bedrijven

 Verblijfsaccomodaties

 Kunst & Cultuur

 Historie en Efrgoed

(Onze pareltjes)



Wat moet er in 
2030 gebeurd 

zijn 
[1]

1. Monitoren en uitbouwen van ‘Goud in Handen’ 

wat als plan het script naar 2030 is.

2. Het regionaal bureau voor Toerisme moet goed 

georganiseerd zijn zodat onze ‘sierraden’ optimaal 

gepromoot worden.

3. Marketing en communicatie van de regio zijn op 

orde. (online, offline, intern, extern)

4. In kaart brengen van mogelijke arrangementen 

op het gebied van fietsen, wandelen, culinair, 

overnachten.

5. Partner worden van de Efteling,

De efteling helpt mee met de promotie van de 

streek in de breedste zin van het woord.

6. Aanpak verkeersstromen en parkeren

(monorail en tunneltje onder de Europalaan)



Wat moet er in 
2030 gebeurd 

zijn
[2]

6. Onze streek moet een naam hebben zoals 

‘Gelderland levert je mooie streken’.

(prijsvraag)

7. Er is gefocust op meerdaags verblijf waarbij ook 

de mogelijkheden van Nationaal Park de Loonse 

en Drunense Duinen benut is.

8. De bewegwijzering naar de gemeente en in de 

gemeente is op orde.

9. Er zijn goede verblijfsaccomodaties en 

bezoekerscentra om toeristen te huisvesten en 

informeren.

10. Kunst staat op de kaart op het gebied van maken, 

verkopen, kopen en waarderen.


