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1. Inleiding 
 
 

1.1  Aanleiding 
In 2011 is het sociaal economisch beleidsplan 2011-2015 vastgesteld. Het actieprogramma dat hieruit is voortgekomen is inmiddels 
nagenoeg  afgewerkt. Vanuit zowel de gemeente als de ondernemers bestaat de behoefte aan nieuwe programmalijnen en activiteiten.   
 
De toeristisch recreatieve beleidsvisie dateert van 2009. Het hieraan gekoppelde actieprogramma toerisme en recreatie is grotendeels 
uitgevoerd. Enkele activiteiten zijn nog in uitvoering. Ondertussen groeit ook hier bij zowel gemeente als ondernemers en 
belangenorganisaties de behoefte aan nieuwe activiteiten. 
 
In het coalitieakkoord hebben college en raad afgesproken economische ontwikkelingen te bevorderen. Bedrijven moeten de ruimte krijgen 
om te herstellen van de economische crisis en te kunnen groeien. Speerpunten zijn de ontwikkeling en uitbouw van de vrijetijdseconomie en 
de daarvoor benodigde infrastructuur. In een nieuw economisch programma moeten hiervoor de programmalijnen en concrete activiteiten 
uitgezet worden.  
 
 
1.2  Partners 
  
 
 
 
 
 
 
 
Bepalend voor het succes om de ambities te verwezenlijken is een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen. Het economisch 
programma wordt daarom opgesteld en uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen gemeente en ondernemers. 
 
Het merendeel van de ondernemers in de gemeente Loon op Zand is  verenigd in de Stichting Ondernemend Loon op Zand (SOL). Vanuit de 
SOL worden de parkmanager (bedrijvenpark Kaatsheuvel) en de centrummanager (winkelgebied Kaatsheuvel en Loon op Zand) 
aangestuurd. Gebiedscommissies zijn actief in de verschillende gebieden. Deze gebiedscommissies houden zich bezig met concrete 
activiteiten gericht op het versterken van de lokale economie. In overleg met de leden, maken zij hiervoor ieder jaar een programma. 
 
Buiten de centrumgebieden zijn de toeristisch-recreatieve ondernemers (vooralsnog) niet verenigd in de SOL. De toeristisch-recreatieve 
ondernemers werken samen met verschillende belangenorganisaties (bijvoorbeeld ZLTO, Natuurmonumenten en Heemkundekringen) in de 

We zijn een gemeente die stimuleert, anticipeert en mogelijk maakt. We juichen het toe als anderen het voortouw willen nemen. 
Inwoners, ondernemers en gasten staan in ons denken centraal. Als het nodig is, reiken we de helpende hand toe, altijd op basis van 
maatwerk. We bouwen aan duurzame relaties met onze partners waarmee we samenwerken. Regelmatig bespreken we hoe we het 
nog beter kunnen doen voor onze inwoners. 
 
Bron: coalitieakkoord 2014-2018 
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Lokaal Toeristische Adviesraad (LTA). De LTA is in 2008 / 2009 betrokken geweest bij het tot stand komen van de toeristisch recreatieve 
visie en het hierbij behorende actieprogramma. De LTA geeft sturing aan het actieprogramma en bewaakt de voortgang ervan.  
 
Daarnaast worden ook nieuwe partners betrokken bij de uitvoering van het economisch programma. We denken aan de Provincie, Visit 
Brabant, Midpoint Brabant, House of Leisure, Vitaal Leisure Landschap, regio Hart van Brabant, Langstraatgemeenten, ECNC (European 
Centre for Nature Conservation), Wereldgemeente Loon op Zand en de Rabobank.  
 
 
1.3  Proces 
In samenwerking met de SOL en de LTA is in december 2015 de startnotitie voor het economisch programma tot stand gekomen. Deze 
startnotitie is voorgelegd aan de gemeenteraad.  
 
In februari en mei 2016 zijn twee ondernemerssessies gehouden. De eerste sessie had tot doel de ondernemers te inspireren. In de tweede 
sessie is de basis gelegd voor het economisch programma. In deze sessie is op creatieve wijze input opgehaald bij de ondernemers. Ook de 
raadsleden zijn uitgenodigd bij deze tweede sessie aan te sluiten. Belangrijk in beide sessies was het binden en verbinden van ondernemers. 
Elkaar leren kennen en van elkaar leren stond  centraal. In de tweede sessie is bovendien gezocht naar mogelijkheden om de samenwerking 
te versterken.  
 
Op basis van beide sessies is een eerste concept van het economisch programma 2016-2020 tot stand gekomen. Dit document is afgestemd 
met de SOL en (een afvaardiging van) de LTA. Het document is afgestemd binnen de gemeentelijke organisatie en ter inzage gelegd en aan 
de gemeenteraad toegezonden om reacties op te halen. Na ontvangst van alle reacties is een definitieve versie tot stand gekomen. Deze 
wordt begin 2017 door de gemeenteraad vastgesteld.  
 
Het in de startnotitie genoemde leisurecongres wordt in het voorjaar van 2017 georganiseerd. Dit is opgenomen als één van de activiteiten in 
voorliggend plan.   
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2.  Visie en ambitie, doelstellingen 
 
  

2.1  Inleiding 
De lokale economie is één van de belangrijkste pijlers van de gemeente. De economie trekt weer voorzichtig  aan. De bedrijfsinvesteringen 
en consumentenbestedingen aan duurzame goederen nemen toe. Het aantal banen neemt wel nog af, maar de krimp wordt kleiner. Het van 
oudsher sterk vertegenwoordigde Midden en Klein Bedrijf (MKB) moet de ruimte krijgen om zich te herstellen en weer te kunnen groeien.  
 
De toeristisch recreatieve sector is sterk vertegenwoordigd in de gemeente Loon op Zand. De grootste trekkers zijn attractiepark de Efteling 
en het nationaal park Loonse en Drunense Duinen. Daarnaast bevinden zich binnen de gemeentegrenzen ook Landgoed Huis ter Heide, 
Experience Island ’t Blauwe Meer, het Witte Kasteel, speelboerderij ’t Ganzenest, de ‘boulevard’ met keuken- en sanitairwinkels, 
verschillende maneges en vele kleinschaligere dagrecreatieve voorzieningen en horecagelegenheden. Er is sprake van een grote diversiteit 
aan overnachtingsmogelijkheden met een veelheid aan groepsaccommodaties, maar ook Bed and Breakfasts, verschillende hotels, 
campings en vakantieparken. Samen met de gezellige dorpscentra en het grote aanbod aan wandel- en fietspaden is de vrijetijdseconomie 
een belangrijk onderdeel van de lokale  economie.  
 
 
2.2   Visie en ambitie  
We bouwen verder op de ontwikkelingen die in de afgelopen jaren in gang zijn gezet. We houden vast aan de beleidskaders vanuit het 
sociaal-economisch beleidsplan 2011 – 2015 en de toeristisch-recreatieve beleidsvisie “Verhalen- en avonturengemeente Loon op Zand”. 
Daarnaast sluiten we aan op bestaande beleidslijnen en visies. We noemen hier de structuurvisie Loon op Zand 2030, het traject Samen 
Loont, maar ook de horecavisie, de visie voor het kernwinkelgebied (STOKK) en het Bed & Breakfast beleid. Ook zoeken we aansluiting bij 
de visie en ambitie vanuit regio Hart van Brabant en de Langstraat.   
 
2.2.1 Structuurvisie Loon op Zand 2030 en ‘Samen Loont’ 
In de structuurvisie “Loon op Zand, de recreatieve kamer in het hart van Brabant” is de integrale ontwikkelingsrichting voor de gemeente 
vastgelegd. Het kompas is gericht op een aantrekkelijke gemeente met een goede woon- en leefkwaliteit voor de drie kernen. Maar bovenal 
een gemeente waar voor de bewoners en toeristen voldoende te beleven is.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Loon op Zand staat in 2030 te boek als een groene en recreatieve gemeente met een eigen kleur en smaak binnen het Midden-
Brabantse. Loon op Zand wordt gezien als de groene voortuin van de omliggende steden Tilburg en Waalwijk. In 2030 is Loon op Zand 
een recreatieve en toeristische topgemeente. Waar andere gemeenten over praten, dat heeft Loon op Zand! 
 
Bron: Structuurvisie Loon op Zand, de recreatieve kamer in het hart van Brabant 
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Er wordt ingezet op een hoge kwaliteit van wonen, werken en samenleven. Het zeer waardevolle en gevarieerde landschap dient als 
onderlegger voor het koesteren van de kernkwaliteiten. De drie kernen behouden de eigen specifieke kenmerken, identiteit en 
ontwikkelingen. Er is sprake van een evenwichtige bevolkingsopbouw en er is plek voor iedereen. De gemeente kenmerkt zich door een 
sterke sociale cohesie en een grote verbondenheid met de woonomgeving. Werkgelegenheid levert een wezenlijke bijdrage aan de vitaliteit 
van de gemeente. Mobiliteit is belangrijk voor de levensvatbaarheid van bedrijven en voorzieningen (en feitelijk ook voor wonen).   
 
In april 2016 hebben college en gemeenteraad de toekomstnotitie van de gemeente Loon op Zand aangeboden aan het college van 
gedeputeerde staten. Deze toekomstnotitie is opgesteld in het kader van het traject “Samen Loont” gericht op de toekomst van de gemeente. 
In het document komt de leisure ambitie van de gemeente uitdrukkelijk terug. De missie van de gemeente: “Loon op Zand is de toeristische, 
recreatieve gemeente in Midden Brabant. We zijn een financieel gezonde, bestuurlijk onafhankelijke en hoogwaardige landelijke gemeente.” 
 
2.2.2   Sociaal-economisch beleidsplan 2011 – 2015  
Het sociaal-economisch beleidsplan beschrijft de koers om de lokale economie verder te versterken. Hierbij zijn zowel voor de drie 
dorpskernen als voor het landelijk gebied de kernopgaven beschreven. Daarnaast wordt voor wat betreft  de arbeidsmarkt ingezet op 
bestrijding van de werkloosheid en een fitte beroepsbevolking.   
 
Kernopgaven voor de kern Kaatsheuvel (winkelgebied) zijn het versterken van de bestaande ruimtelijke en functionele structuur en het 
verbeteren van de ruimtelijke uitstraling door met behulp van nieuwe ontwikkelingen kwaliteitsaanbod toe te voegen.  
 
Voor Loon op Zand zijn de kernopgaven gericht op een (blijvend) aantrekkelijk voorzieningenniveau voor de eigen inwoners en bezoekers, 
een geconcentreerd aanbod dat voorziet in de essentiële voorzieningen.  
 
Voor De Moer is de ambitie gericht op leefbaarheid en levensvatbaarheid van de kern.  
 
Voor de bedrijvenparken wordt ingezet op een hernieuwd perspectief gericht op een gezonde bedrijventerreinenvoorraad.  
 
In het landelijk gebied worden potentie en ambitie verbonden. Het benutten van de economische potenties gaan hand in hand met het 
behouden en versterken van de ruimtelijke waarden en kwaliteiten.  
 

Belangrijk is het binden van de eigen inwoners en het verleiden van de toeristisch recreatieve bezoekers (marketing).  
 

2.2.3 Toeristisch recreatieve visie  
Loon op Zand wil haar positie als recreatiegemeente versterken en een toeristische hotspot zijn binnen de regio Hart van Brabant. De 
toekomstpositie die wordt nagestreefd is die van jaarrond bezoek met aantrekkingskracht over het hele jaar. Het verder uitbouwen van de 
bestaande producten en het leggen van verbindingen tussen deze producten staat hierbij centraal. Het aanbod blijft gericht op de 
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doelgroepen die de gemeente reeds jarenlang bezoeken. Ambitie is hierbij om meer nieuwe bezoekers  en meer herhalingsbezoekers te 
trekken. Daarnaast wordt ingezet op meerdaags verblijf.  
 
In aansluiting op de ambities van de regio Hart van Brabant (zie kader op pagina 8) heeft het college van de gemeente Loon op Zand in 2013 
voor de vrijetijdseconomie zes speerpunten benoemd: 
1. Het versterken van het aanbod verblijfsaccommodaties (onder meer de realisatie van hotels in de zone Horst – N261); 
2. Thematisering kernwinkelgebied Kaatsheuvel; 
3. Versterken van de schil rond de Loonse en Drunense Duinen; 
4. Uitbreidingsplannen Efteling (Wereld van de Efteling 2030); 
5. Uitbreidingsplannen Experience Island / ’t Blauwe Meer; 
6. Functiewijziging Witte Kasteel Loon op Zand (inmiddels gerealiseerd). 
 
 
2.3  Doelstellingen 
Het economisch programma heeft tot doel het ondernemersklimaat te versterken en economische groei te bewerkstelligen. We streven naar 
een gunstig vestigingsklimaat voor ondernemers. Behoud en versterking van de werkgelegenheid binnen de gemeente staat voorop.  
 
We bevorderen economische ontwikkeling door het stimuleren en ondersteunen van zowel bestaande als nieuwe (startende) ondernemers. 
Ondernemersinitiatieven worden beschouwd als een positieve ontwikkeling. Het accent ligt op de vrijetijdseconomie en onze winkelgebieden. 
 
2.3.1  Versterken van het vestigingsklimaat 
Een goede infrastructuur en een aantrekkelijke openbare ruimte zijn essentieel voor het vestigingsklimaat. Een goede infrastructuur verbindt 
mensen met hun activiteiten. De balans wordt gezocht tussen het versterken van de randvoorwaarden voor mobiliteit en de kwaliteit van de 
leefomgeving van inwoners. En in de openbare ruimte werken we aan aantrekkelijke dorpscentra en winkelgebieden, groen in de openbare 
ruimte en natuur en landschapselementen in het buitengebied.  
 
2.3.2  Binden en verbinden van partijen 
Door het binden en verbinden van partijen combineren en bundelen we de krachten. De samenwerking tussen partijen wordt gestimuleerd 
om economische prestaties te bevorderen. Zowel bestaande als nieuwe contacten worden benut en we laten zoveel mogelijk over aan de 
markt.  
 
2.3.3  Behoud en versterking van de werkgelegenheid 
Een goed functionerende arbeidsmarkt versterkt de economie. Hiervoor werken we samen op subregionaal niveau in de Langstraat en 
daarnaast in de regio Hart van Brabant. Een hechte samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs is hiervoor belangrijk. 
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Gericht op het behoud en de versterking van de werkgelegenheid zetten we in op behoud van de bestaande bedrijvigheid en het aantrekken 
van nieuwe bedrijvigheid. Bestaande ondernemers krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen. Initiatieven worden waar mogelijk ondersteund 
en gefaciliteerd. 
  

 

Samenwerking buiten de eigen grenzen  

Omdat de economie niet ophoudt bij de gemeentegrenzen, werken we ook samen met de omliggende gemeenten aan een sterkere economische sector. Zowel in de regio Hart van 
Brabant als in de Langstraat zijn economie en leisure belangrijke thema’s voor regionale samenwerking.  
 
Hart van Brabant 
In de regio Hart van Brabant werken de gemeenten Dongen, Gilze  en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk samen. Er wordt 
samengewerkt op verschillende beleidsterreinen, waaronder arbeidsmarkt, economische zaken en recreatie en toerisme of leisure. Samen met het onderwijsveld en ondernemers 
werken de overheden in Midpoint Brabant aan vier economische speerpuntsectoren: leisure, logistiek, aerospace & maintenance en zorg.  
 
Hart van Brabant stelt zich als ambitie om voor 2025 dé leisureregio van Noordwest-Europa te worden voor de family / short break vakantie. Dit betekent: het scheppen van een 
bijzonder leisurecluster dat past bij de 21e eeuw, met een hoge kwaliteit en veel toegevoegde waarde voor de vakantie tussendoor. Effectief wil de regio tot 2025 realiseren: 

 groei van 10 miljoen naar 20 miljoen dagrecreatieve bezoekers per jaar; 

 verbreding / verlenging van het seizoen van de huidige 250 naar 350 dagen per jaar; 

 top van het huidige dagbezoek stijgt van 40.000 naar 60.000 bezoekers; 

 60 % van de dagbezoekers zijn tevens short break verblijfsgasten; 

 verdubbeling aantal winterharde bedden van 7.500 naar 15.000; 

 toename van € 900 mio omzet per jaar tot 1,5 miljard euro; 

 verdubbeling werkgelegenheid tot 25.000 FTE (35.000 banen); 

 nieuwe investeringen in de regio van ca € 850 miljoen tot € 1 miljard. 
 
Om nader invulling te kunnen geven aan de leisureambitie is in de regio Hart van Brabant een leisure-acquisiteur aangesteld. Deze houdt zich bezig met het aantrekken van 
(grootschalige) leisure voorzieningen naar de regio. Daarnaast is een leisureteam van deskundigen vanuit de overheid ingesteld om initiatieven vanuit ondernemers verder te 
helpen. De leisure kansenkaart wijst de acquisiteur en het leisureteam hierbij de weg. Op de kansenkaart is vastgelegd in welke gebieden (zones) grootschalige, dan wel 
kleinschalige voorzieningen wenselijk zijn. Om de bereikbaarheid van de leisurevoorzieningen in de regio in beeld te brengen is een onderzoek uitgevoerd. Hierin worden een aantal 
aanbevelingen gedaan voor de toekomst. Deze zijn nader uitgewerkt in de agenda mobiliteit en leisure. Daarnaast wordt in de regio de koers uitgezet voor het versterken van het 
aanbod aan verblijfsaccommodaties.   
 
Langstraat 
In de regio Langstraat werken de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk samen. In 2015 is gewerkt aan een gezamenlijk economisch programma. Doelstelling van het 
economisch programma is het versterken van het ondernemingsklimaat en het maximaal benutten van de economische ontwikkelingskansen.  
 
Voor vijf belangrijke economische sectoren worden in sectorprogramma’s de activiteiten voor de komende jaren uiteengezet: vrijetijdseconomie, detailhandel, logistiek, 
metaalindustrie en schoen- en lederindustrie. Waar deze activiteiten voor de gemeente Loon op Zand van belang zijn, worden deze meegenomen in het economisch programma 
voor de gemeente Loon op Zand.  
 
Door binnen de Langstraat de krachten te bundelen kan een substantiële bijdrage geleverd worden aan het verwezenlijken van de leisureambitie van de regio Hart van Brabant. 
Hierbij wordt vooral ingezet op natuur en cultuurhistorie. Ook detailhandel is een belangrijk thema voor de samenwerking in de Langstraat.  
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3. Uitvoeringsprogramma 
 
 
3.1  Inleiding 
Vanuit de visie, ambitie en doelstellingen in het vorige hoofdstuk komen we in dit hoofdstuk tot een uitvoeringsprogramma. In twee sessies 
ter voorbereiding op het economisch programma is hiervoor input opgehaald bij de ondernemers. De lopende activiteiten en projecten zijn 
toegevoegd.  
 
De uitvoering van het economisch programma is een gedeelde verantwoordelijkheid van gemeente en ondernemers (SOL en LTA). Uiteraard 
betrekken we hierbij ook verschillende andere actoren. Voor elk van de activiteiten en projecten wordt beschreven welke partij 
verantwoordelijk is voor de uitvoering en welke actoren hierbij betrokken worden.  
 
Vanzelfsprekend beschrijven we voor elk van de activiteiten en projecten op welke termijn (tijdpad) uitgevoerd wordt. En geven we aan 
hoeveel budget benodigd is. Voor activiteiten of projecten waarvoor dit nog niet bekend is, wordt een PM post opgenomen. Op grond van het 
tijdpad en de benodigde middelen worden de prioriteiten voor 2016 -2017 bepaald. Daarna bepalen we jaarlijks de prioriteiten voor het hierop 
volgende jaar. Dit doen we samen met de SOL en de LTA. 
 
In de uitvoering zetten we in op de volgende thema’s: 

A. Profilering en uitstraling 
B. Binden en verbinden 
C.  Versterken kwaliteit openbare ruimte 
D. Versterken (vrijetijds)economie 

 
 
3.2 Profilering en uitstraling 
Een stuurgroep Marketing is opgericht om een plan te maken voor het profileren van de gemeente. Loon op Zand wil haar positie als 
recreatiegemeente versterken, een toeristische hotspot zijn in de regio. De toekomstpositie die wordt nagestreefd is die van ‘jaarrondbezoek’ 
met aantrekkingskracht over het hele jaar. Dit vraagt om versterking van producten. We streven naar een aantrekkelijke omgeving om te 
wonen, werken en recreëren.   
 
In de stuurgroep zijn enkele ondernemers, een bestuurslid van de VVV en de gemeente vertegenwoordigd. Er wordt verbinding gezocht met 
de ontwikkelingen in de Langstraat op dit vlak en we zoeken aansluiting bij andere bestaande samenwerkingsvormen.  We organiseren een 
leisurecongres om de profilering van de gemeente kracht bij te zetten.  
In samenwerking met de Europese organisatie ECNC (European Centre for Nature Conservation) bekijken we de mogelijkheden om de 
gemeente op de kaart te zetten als duurzame toeristische bestemming. ECNC werkt op Europees niveau aan het Quality Destination 
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programma. Binnen dit programma worden aantrekkelijke duurzame toeristische bestemmingen ontwikkeld en gepromoot. De nadruk in de 
profilering ligt op (het behoud en het versterken van) de groene omgeving en een duurzame ontwikkeling van de leisuresector. Een goede 
balans tussen economie en natuur.  
 
Het VVV KLM speelt op lokaal niveau een belangrijke rol in de profilering van de gemeente richting toeristen. De VVV-website en -app zijn 
belangrijk om het leisure aanbod zichtbaar te maken aan bezoekers van buitenaf. Het in 2016 opgezette narrow-casting systeem biedt 
kansen om het aanbod zichtbaar te maken aan bezoekers die hier al zijn. Via beeldschermen op verschillende locaties waar veel toeristen 
komen (bijvoorbeeld het Anton Pieckplein, VVV kantoor, de receptie of lobby van hotels en campings en in horecagelegenheden) worden de 
bezoekers geïnformeerd over bezienswaardigheden en evenementen.    
 
Voor profilering op regionaal en bovenregionaal niveau zoeken we aansluiting bij projecten en activiteiten vanuit organisaties op 
(sub)regionaal of (inter)nationaal niveau. We noemen in dit kader: de marketingstrategie voor de Langstraat, profilering vanuit regio Hart van 
Brabant, de activiteiten van Visit Brabant (zie kader) en op nationaal niveau de activiteiten van het Nationaal Bureau voor Toerisme en 
Congressen (NBTC).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gericht op de uitstraling streven we naar sterke dorpscentra.  De ambitie is gericht op het creëren van compacte dorpscentra waarin 
voorzieningen (winkels, horeca en dienstverlening) maximaal van elkaars nabijheid en aantrekkingskracht profiteren. En de consument heeft 
het voordeel van gemak, overzichtelijkheid en veel keuzemogelijkheden. 
 
Voor Kaatsheuvel geldt dat een aantrekkelijk winkelgebied zich kenmerkt door een verscheidenheid aan winkels met een goede spreiding in 
branches en een goede mix tussen landelijk opererende grootwinkel- en filiaalbedrijven en zelfstandige lokale ondernemers. Daarnaast zijn 
de supermarkten belangrijke publiekstrekkers en mogen horecagelegenheden niet ontbreken.  
 
Voor Loon op Zand geldt dat een aantrekkelijk (voldoende) voorzieningenniveau geboden moet worden. En ook hierbij speelt de supermarkt 
een belangrijke rol. Concentratie van de voorzieningen rondom het Oranjeplein en de nieuwe invulling van de Wetering is essentieel voor 
behoud van het aanbod aan winkels en andere voorzieningen. Via het project Hart voor de Zaak geven we hieraan samen met de provincie 
invulling.    
  

 
Visit Brabant 

VisitBrabant is de marketingorganisatie voor de Brabantse vrijetijdseconomie met visitbrabant.nl als hét toeristisch startpunt voor een bezoek aan Brabant. Hier vindt de 
bezoeker volop informatie en inspiratie voor een dagje uit of vakantie in Brabant. VisitBrabant zet samen met de leisuresector, overheden en koepelorganisaties Brabant 
stevig op de kaart als meest gastvrije en innovatieve regio van Europa. Zodat meer bezoekers naar Brabant komen, die hier ook langer verblijven en meer besteden. 
VisitBrabant wordt gefaciliteerd door de Provincie Noord-Brabant om de vrijetijdseconomie een impuls te geven. 
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A. Projecten en activiteiten profilering en uitstraling 
 

A. Project  Activiteiten Actoren Tijdpad Middelen 

1 Marketing 
 

a. Vormgeven van organisatiestructuur voor marketing van 
Loon op Zand. Streven is de vindbaarheid en  
bekendheid van Loon op Zand te vergroten en 
bezienswaardigheden beter zichtbaar te maken. 
 

stuurgroep marketing 2016-2017 PM 

b. Uitvoering plan van aanpak marketing. In het plan van 
aanpak worden concrete activiteiten benoemd. De input 
vanuit de ondernemerssessies ter voorbereiding op het 
EP wordt hierin meegenomen.    
 

stuurgroep marketing 2017-2020 PM 

c. Opstellen plan van aanpak voor profilering van Loon op 
Zand als duurzame toeristische bestemming (quality 
destination). Dit wordt opgepakt als onderdeel van het 
project marketing.   
 

stuurgroep marketing en 
ECNC 

2017 nvt 

2. Leisurecongres  Organisatie leisurecongres voorjaar 2017. Het 
overkoepelende thema (paraplu) van het leisurecongres 
is het profileren van de gemeente Loon op Zand als 
duurzame toeristische bestemming (quality destination). 
Hierbij staan twee onderliggende thema’s centraal: 
marketing en het binden en verbinden van 
ondernemers. 
 

Gemeente, SOL en LTA 2016-2017 € 65.000,- 

3. Gebiedsmarketing 
Langstraat 

 Versterken samenwerking toeristische 
uitvoeringsorganisaties Langstraat. Op grond van de 
gezamenlijke marketingstrategie werken we toe naar 
één marketingorganisatie voor de Langstraat.  
 

Langstraatgemeenten en 
toeristische 
uitvoeringsorganisaties in 
de Langstraat  

2017-2018 PM 

4. Profilering via VVV 
KLM 

a. Vernieuwen afspraken gemeente – VVV KLM. In het 
verleden is een overeenkomst gesloten tussen 
gemeente en VVV KLM. Op grond van recente 
ontwikkelingen vanuit VVV Nederland en vanwege de 
versterkte samenwerking met de toeristische 

Gemeente en VVV KLM 2017-2018 nvt 
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A. Project  Activiteiten Actoren Tijdpad Middelen 

uitvoeringsorganisaties in de Langstraat is er behoefte 
aan een herziening van de overeenkomst.  
 

b. Beheer en onderhoud website VVV KLM. Via de 
website van VVV KLM is het volledig aanbod leisure 
voorzieningen inzichtelijk. De website is in 2016 
opnieuw vormgegeven volgens de huisstijl van VVV 
Nederland. Hierbij is ook een koppeling tot stand 
gekomen naar de (landelijke) VVV app.   
 

Gemeente en VVV KLM 2017-2020 € 3.500,- 
per jaar 

c. Uitrollen narrow casting systeem naar minimaal 20 
locaties (beeldschermen) in de gemeente. Doel is een 
zo groot mogelijk aanbod te laten zien op zoveel 
mogelijk locaties. Onderzocht wordt ook of het mogelijk 
is het systeem uit te rollen naar andere gemeenten in 
de Langstraat of regio Hart van Brabant.  
 

VVV KLM  
Langstraat gemeenten / 
regio Hart van Brabant 

2017-2020 € 1.000,- 

5. Hart voor de Zaak  
(versterken centrum  
Loon op Zand) 

a. Opstellen plan van aanpak voor het versterken van de 
vitaliteit in de dorpskern Loon op Zand. Doel is de 
dorpskern aantrekkelijker te maken voor inwoners en 
bezoekers. Door het creëren van een sterk centrum met 
een concentratie van voorzieningen rond het 
Oranjeplein. Gericht op het behoud van de levendigheid 
in het centrum. Belangrijk hiervoor kunnen zijn: 
toevoegen van kleine winkeltjes, B&Bs en het behoud 
van (of een nieuwe functie in) de Wetering.  
 

werkgroep  
Hart voor de Zaak  
samen met burgers en 
maatschappelijke 
organisaties 
 

2017 € 5.000,- 

b. Toeristische invulling van het Loonsche Huys in de 
Wetering.  
 

plangroep de Wetering; 
zie ook 5a 

2017 nvt 
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3.3  Binden en verbinden 
Voor het binden en verbinden van partijen is op lokaal niveau een belangrijke rol weggelegd voor de SOL. In de SOL zijn diverse 
ondernemersverenigingen samengebracht. De SOL behartigt op een efficiënte wijze de gemeenschappelijke belangen en zorgt voor de 
uitvoering van het ondernemersfonds. Gestreefd wordt naar een aansluiting van de toeristisch recreatieve ondernemers bij de SOL.  
 
Via centrummanagement worden opgaven voor de centrumgebieden in gang gezet en aangejaagd. Een centrummanager werkt samen met 
de winkeliers en andere ondernemers in de gebieden aan de gezamenlijke opgaven. Vergelijkbaar met de centrummanager in de 
dorpscentra is op de bedrijvenparken een parkmanager actief. Samen met de ondernemers op het betreffende bedrijvenpark worden 
activiteiten en projecten in gang gezet.  
 
Via het ondernemersfonds worden de benodigde middelen gegenereerd. Het ondernemersfonds wordt gevuld met inkomsten vanuit de 
reclamebelasting. Gebiedscommissies in de gebieden dragen concrete activiteiten en projecten aan en voeren deze uit. Dit gebeurt in 
afstemming met en onder aansturing van de centrummanager en parkmanager. De ondernemers op bedrijvenpark de Hoogt vallen niet onder 
deze regeling. Er is op dit bedrijvenpark onvoldoende draagvlak voor een ondernemersfonds. Op inhuurbasis is hier, betaald door enkele 
ondernemers, een parkmanager actief.  
 
Naast het centrummanagement en het parkmanagement is het wenselijk leisuremanagement op te tuigen om activiteiten en projecten in de 
leisuresector in gang te zetten en aan te jagen. In dit kader moet ook nagedacht worden over de toekomstige rol en taken van de LTA.  
 
We zoeken voortdurend naar kansrijke verbindingen. Tussen ondernemers onderling en tussen gemeente en ondernemers. De gemeente 
streeft er in het inkoopbeleid naar zoveel mogelijk gebruik te maken van de diensten van lokale ondernemers. Daarnaast zoeken we de 
samenwerking met andere partijen (bijvoorbeeld belangenorganisaties). Samenwerken doen we niet alleen binnen de gemeentegrenzen, 
maar ook regionaal in de Langstraat en regio Hart van Brabant. 
 

 
B. Projecten en activiteiten binden en verbinden 
 

B. Project  Activiteiten Actoren Tijdpad Middelen 

6. Centrummanagement a. Versterken kernwinkelgebied. Jaarlijks wordt een 
actieprogramma opgesteld.  
  

gebiedscommissie 2016-2020 via onder-
nemersfonds 

b. Monitoren winkelleegstand. En versterken 
winkelaanbod.  

werkgroep 
winkelleegstand 

2016-2020 € 5.000,- 

7. Parkmanagement  Versterken samenwerking tussen ondernemers op 
de bedrijvenparken. Jaarlijks wordt een 
actieprogramma opgesteld. Doel is behoud en 

gebiedscommissie 2016-2020 via onder-
nemersfonds 
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B. Project  Activiteiten Actoren Tijdpad Middelen 

versterken van de economische vitaliteit.  
 

8. Leisuremanagement a. Aansluiten van de leisure ondernemers bij de SOL. 
Een vereniging wordt opgericht waarbij leisure 
ondernemers zich (vrijwillig) kunnen aansluiten. Met 
de inkomsten die hiermee gegenereerd worden 
worden (gezamenlijke) activiteiten gefinancierd ter 
bevordering van de vrijetijdseconomie.  
 

SOL, LTA en 
gemeente. 

2017 € 5.000,- 

b. Formuleren programma met activiteiten die de 
leisure ondernemers gezamenlijk gaan uitvoeren. 
Financiering van dit plan komt voort uit de vereniging 
van leisure ondernemers.   
 

SOL en 
(leisure)ondernemers 

2017-2020 PM 

c. Herzien rol en taken LTA. Versterken en uitbouwen 
samenwerking leisure ondernemers onder SOL.   
 

SOL, LTA en 
gemeente 

2018 nvt 

9. Platform ondernemers a. Opzetten van een digitaal platform voor alle 
ondernemers binnen de gemeente. Hier kunnen alle 
ondernemers elkaar vinden, hun aanbod zichtbaar 
maken en zich verbinden aan andere ondernemers. 
Ook de gemeente maakt gebruik van het platform 
om de samenwerking met lokale ondernemers te 
versterken. Aanbestedingen en uitnodigingen voor 
informatiebijeenkomsten e.d. worden via het platform 
bekend gemaakt. Een relatie kan gelegd worden met 
het marketingtraject.  
 

ondernemers in 
samenspraak met de 
SOL 

2017 via onder-
nemersfonds 

b. Organiseren netwerkbijeenkomsten. Opstarten 
ondernemerscafé om elkaar te ontmoeten, 
ervaringen te delen en verbindingen te leggen. 
Hierbij ligt een duidelijke link naar het 
ondernemersplatform.  
 

ondernemers in 
samenspraak met de 
SOL 

2017-2020 € 2.500,- 
per jaar  

c. Vormen van een ondernemerspanel. Het gemeente  2016 nvt 



 

 

Beleef waar een  kleine  gemeente  groot in  is!  

Economisch Programma Loon op Zand 2016 – 2020       15  

 

B. Project  Activiteiten Actoren Tijdpad Middelen 

ondernemerspanel wordt gericht en geregeld 
bevraagd over de dienstverlening en gemeentelijke 
beleidszaken. Hierbij werken we samen met de 
Langstraat gemeenten.   
 

10. Kansrijke verbindingen a. Samenwerking Efteling – NP Loonse en Drunense 
Duinen / Natuurmonumenten versterken.    
 

Efteling en nationaal 
park / 
Natuurmonumenten 

2016-2020 nvt 

b. Samenwerking met Efteling 
(verblijfsaccommodaties) versterken. Kansen 
benutten om de verblijfstoeristen bij de Efteling 
bekend te maken met het leisure aanbod in de 
omgeving.  
 

Efteling en LTA  
VVV KLM (narrow 
casting) 

2016-2020 nvt 

c. Kansen benutten in de samenwerking met kansrijke 
stakeholders. Relaties opbouwen en uitbouwen. 
 

ondernemers 2016-2020 € 1.000,- 
per jaar 

d. Benutten van kansen om verbindingen te leggen 
tussen bedrijvenparken en leisurebedrijven. Deze 
zijn enerzijds gericht op ‘business-to-business’ 
samenwerking. Anderzijds zijn er kansen gericht op 
het trekken van bezoekers naar de bedrijven 
(business-to-consumer). Bijvoorbeeld door het 
organiseren van een open bedrijvendag.   
 

ondernemers 2018-2019 € 1.000,- 
per jaar 
(aangevuld 
vanuit 
ondernemers-
fonds) 

e. Benutten van streekproducten. Gebruik van 
streekproducten in de horeca, vormen van 
arrangementen, themaroutes ontwikkelen.  
 

ondernemers, LTA, 
duinboeren 

2018-2019  € 1.000,- 

11. Regionale 
samenwerking 

a. Voortzetten en versterken samenwerking op het 
gebied van leisure in de regio Hart van Brabant. Dit 
realiseren we door actieve deelname aan het 
leisureteam, House of Leisure en Vitaal Leisure 
Landschap. En door een bijdrage te leveren aan de 
verschillende leisure projecten. Op deze manier 

gemeente, regio HvB, 
Midpoint Brabant, 
House of Leisure, 
Vitaal Leisure 
Landschap 

2016-2020 nvt 
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B. Project  Activiteiten Actoren Tijdpad Middelen 

halen we het maximale uit de samenwerking met 
onze partners in de regio Hart van Brabant.  
 

b. Ook in de samenwerking met de 
Langstraatgemeenten zetten we in op het speerpunt 
vrijetijdseconomie. De gemeenten in de Langstraat 
zoeken elkaar actief op om gezamenlijk een bijdrage 
te leveren aan de ambitie van de regio Hart van 
Brabant.  
 

Langstraatgemeenten 2016-2020 nvt 

 

 
3.4  Versterken kwaliteit openbare ruimte 
Een goede infrastructuur en een aantrekkelijke openbare ruimte zijn essentieel voor het vestigingsklimaat. Het kompas voor de ruimtelijke 
structuur is gericht op een aantrekkelijke gemeente met een goede woon- en leefkwaliteit voor de drie kernen. En bovenal een gemeente 
waar voor de inwoners en toeristen voldoende te beleven is. We zetten in op een hoge kwaliteit van wonen, werken en samenleven. 
 
Voor een sterke (vrijetijds)economie is het belangrijk een aantrekkelijke omgeving te creëren om te verblijven. Bereikbaarheid is belangrijk, 
maar ook de aantrekkelijkheid van de dorpskernen en een goede recreatieve infrastructuur voor wandelen, fietsen, mountainbiken en 
paardrijden.   
 
 
C. Projecten en activiteiten versterken kwaliteit openbare ruimte 

 
C. Project  Activiteiten Actoren Tijdpad Middelen 

12. Versterken openbare 
ruimte (winkelgebied  
Kaatsheuvel) 

a. Opstellen van een programma van eisen voor een 
herinrichting van de openbare ruimte in de 
Hoofdstraat en Peperstraat. Doel is de uitstraling van 
het winkelgebied te verbeteren. Dit programma van 
eisen wordt opgesteld in het kader van de lintenvisie 
die wordt opgesteld op basis van de Structuurvisie. 
In het programma van eisen worden concrete 
maatregelen voorgesteld. De wens is in dit 
programma van eisen ook het omliggende gebied 

gemeente   
samen met  
ondernemers, burgers 
en maatschappelijke 
organisaties 

2017 PM  
of via lintenvisie 
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C. Project  Activiteiten Actoren Tijdpad Middelen 

(Jan de Rooijstraat, Poolsestraat en Schotsestraat) 
te betrekken.  
 

b. Verbinden van het kernwinkelgebied met het Anton 
Pieckplein. Nieuwe economische ontwikkelingen 
moeten voornamelijk plaatsvinden in dit gebied 
(Hoofdstraat, Hoofdpoort, Peperstraat en Anton 
Pieckplein). Verspreid liggende winkels en 
horecazaken dienen bij voorkeur gelokaliseerd te 
worden in dit gebied.  
 

gemeente en 
ondernemers 

2016-2020 nvt 

c. Opstellen terrassen- en uitstallingenbeleid. Samen 
met de ondernemers werken we beleid uit voor 
terrassen en uitstallingen (reclame) in de openbare 
ruimte.  
 

gemeente en 
ondernemers 
 

2016-2017 € 5.000,- 

 

13. Bereikbaarheid 
optimaliseren 

a. Alternatieve vormen van vervoer. Samen met de 
gemeenten in de regio Hart van Brabant 
onderzoeken we de mogelijkheden voor alternatieve 
vormen van vervoer voor toeristen.  
 

gemeente, regio HvB, 
ondernemers 

2017-2018 PM 

b. Betere aansluiting van de verblijfsrecreatie bij (onder 
meer) de Efteling naar dorpscentra.   
 

ondernemers 2018-2019 PM 

c. Bewegwijzering optimaliseren. In en rond het dorp 
Loon op Zand, de kern Kaatsheuvel en rondom De 
Efteling. 
 

gemeente, provincie 2017-2018 PM 

14. Verbeteren recreatieve 
infrastructuur 

a. Beheer en onderhoud recreatieve routenetwerken. In 
samenwerking met Routebureau Brabant (RBB) en 
de omliggende gemeenten (regio Hart van Brabant) 
werken we naast het reguliere beheer en onderhoud 
aan een kwaliteitsverbetering van de netwerken.  
 

gemeente, RBB, 
ondernemers  

2016-2020 € 2.500,- 
per jaar 
(naast regulier 
onderhouds-
budget) 

b. Kwaliteitsverbetering fysieke recreatieve gemeente samen met 2018-2019 PM 
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C. Project  Activiteiten Actoren Tijdpad Middelen 

infrastructuur (wandel-, fiets en ruiterpaden). Dit 
betekent het versterken van de infrastructuur, een 
hoger onderhoudsniveau van de infrastructuur, maar 
ook een versterking van de voorzieningen 
(extensieve recreatie) langs recreatieve routes 
(bijvoorbeeld bankjes en picknickplaatsen). We 
inventariseren de bestaande situatie en de wensen 
voor verbetering. Hierbij zoeken we aansluiting bij de 
fietsnotitie van 2015. Op basis van de inventarisatie 
maken we een plan van aanpak voor een 
kwaliteitsverbetering. 
 

partners 
(fietsplatform, RBB, 
ondernemers) 

c. Hart van Brabant route recreatief aantrekkelijk 
maken. In samenwerking met de gemeenten Tilburg 
en Waalwijk wordt een snelle fietsverbinding 
gerealiseerd tussen de beide steden. Vanaf deze 
infrastructuur moeten de recreatieve mogelijkheden 
in de omgeving toegankelijk en zichtbaar gemaakt 
worden. Hierbij zoeken we uiteraard aansluiting bij 
het project.  
 

gemeente  
(ism Tilburg en 
Waalwijk) 

2017-2018 PM 

 

 
3.5  Versterken (vrijetijds)economie 
We richten ons op een sterke lokale economie door het bieden van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor zowel de bestaande 
ondernemers als nieuwe (startende) ondernemers. Via het ondernemersloket bieden we de ondernemer een aanspreekpunt bij de 
gemeentelijke organisatie. We zorgen voor beantwoording van vragen van ondernemers en ondersteunen en faciliteren bij ontwikkelingen.  
 
We richten ons op het versterken van het aanbod aan toeristisch recreatieve voorzieningen. Hierbij gaat het om een kwaliteitsverbetering van 
het huidige aanbod, het aantrekken van nieuw aanbod en het ontwikkelen van nieuwe producten. De ontwikkeling van leisurebedrijven en -
activiteiten, groot en klein, worden waar mogelijk gestimuleerd en ondersteund. Bestaande en nieuwe leisure ondernemers krijgen de ruimte 
om zich te ontwikkelen. Ontwikkelingen gaan zoveel mogelijk hand in hand met een verbetering van de leefomgeving en gaan zeker niet ten 
koste van de leefbaarheid.  
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Aandachtspunten bij het versterken van het aanbod zijn het aanbieden van jaarrond aantrekkingskracht, het vormen van arrangementen, het 
aantrekken van nieuwe doelgroepen (zakelijke markt, zorgtoerist) en het aantrekkelijk maken van meerdaags verblijf. Gastheerschap stellen 
we hierbij centraal.  
 
Evenementen leveren een belangrijke bijdrage aan de lokale economie. Evenementen versterken de aantrekkelijkheid van de omgeving voor 
zowel de eigen inwoners als toeristen. Het kernproduct ‘verhalen en avonturen’ kan worden uitgebouwd met behulp van evenementen. Er 
kan een koppeling gelegd worden naar het actiethema gericht op het zichtbaar maken van de cultuurhistorie. En ook de zichtbaarheid van 
Loon op Zand als duurzame toeristische bestemming kan worden versterkt met de organisaties van evenementen. Hiermee leveren 
evenementen een bijdrage aan de marketing. Dit wordt dan ook onderdeel van het marketingplan.    
 
Een breed scala aan economische activiteiten vindt plaats binnen de woonomgeving: de wijkeconomie. Het gaat hierbij dikwijls om 
kleinschalige bedrijvigheid in of bij woningen of op (voormalige) kleinschalige bedrijventerreinen tussen woningen. De wijkeconomie zorgt 
enerzijds voor een versterking van de economie door kleinschalige werkgelegenheid. Anderzijds zorgt de wijkeconomie voor spanningen 
tussen economische en andere functies (bijvoorbeeld wonen). De  wijkeconomie kan ook een bedreiging vormen voor de (ontwikkeling van) 
bedrijvenparken en winkelcentra. Sturing hierop is gewenst. Richtlijnen en randvoorwaarden moeten geformuleerd worden om de 
wijkeconomie in goede banen te leiden, zodat deze versterkend werkt en niet bedreigend.  
 
Ook het buitengebied biedt kansen voor economische bedrijvigheid. Het buitengebied kenmerkt zich door enerzijds een open en weids 
karakter met veel onbebouwde ruimte en anderzijds een besloten coulissenlandschap en bosgebieden. Het is een aantrekkelijk 
verblijfsgebied met name om te recreëren (wandelen, fietsen, kamperen, etc.). Nieuwe economische ontwikkelingen in bijvoorbeeld 
voormalige agrarische gebouwen, bieden kansen voor een versterking van de lokale economie en voor het versterken van de ruimtelijke en 
landschappelijke kwaliteit van het buitengebied.  
 
Economische ontwikkelingen dienen in het buitengebied altijd hand in hand te gaan met het behoud en de verbetering van de ruimtelijke  en 
landschappelijke kwaliteit. Bovendien dienen de economische ontwikkelingen in het buitengebied niet ten koste te gaan van de economie in 
de dorpscentra.  
 
Economische ontwikkelingen in het buitengebied worden dikwijls belemmerd door provinciale beleidskaders en / of bestemmingsplannen 
(gemeente). Op dit moment ligt de focus in het buitengebied op de agrarische sector en toeristisch recreatieve bedrijvigheid 
(groepsaccommodaties, campings, horeca, maneges, etc.). Daarnaast ontstaan op steeds meer plekken ook maatschappelijke functies op 
voormalige agrarische bedrijfslocaties (zorgboerderijen, kinderopvang).  
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D. Projecten en activiteiten versterken (vrijetijds)economie 
 

D. Project  Activiteiten Actoren Tijdpad Middelen 

15. Ondernemersloket  Versterken rol en positie ondernemersloket. We 
streven naar een grotere bekendheid bij zowel 
ondernemers als binnen de gemeentelijke 
organisatie. 
 

gemeente 2016-2020 € 1.000,- 
per jaar 

16. Versterken aanbod 
leisure voorzieningen 
(in samenhang met 
project marketing A1) 

a.  Ontwikkelen van meer mogelijkheden voor 
meerdaags verblijf (bijvoorbeeld B&Bs en 
themahotel). Aanvullend hierop het creëren van 
aanbod ‘only bed’ in het centrum van Kaatsheuvel.  
 

ondernemers 2016-2020 nvt 

b. Kwaliteitsverbetering van het aanbod winkels, 
horeca en leisure. Focus op gastvrijheid door het 
aanbieden van gastvrijheidscursussen voor 
ondernemers en werknemers.  
 

ondernemers, 
brancheorganisaties 
(bijvoorbeeld horeca) 

2018-2019 € 5.000,- 
per jaar 

c. Ontwikkelen van nieuw aanbod voor gezinnen met 
kinderen. Doel is een breder aanbod creëren om 
meerdaags bezoek te stimuleren. Jaarrond 
aantrekkingskracht dient hierbij aandachtspunt te 
zijn. 
 

ondernemers 2018-2019 nvt 

d. Vanuit het kernproduct ‘verhalen en avonturen’ 
richten we ons op het zichtbaar maken van de 
cultuurhistorie en het vertellen van de verhalen uit de 
streek. Het verhaal van de Efteling, het verhaal van 
de Loonse en Drunense Duinen, de geschiedenis 
van de drie kerkdorpen, het verhaal van de 
Langstraat, de wereld van de Duinboeren en andere 
streekeigen verhalen maken we zichtbaar en 
beleefbaar. 
 

ondernemers, 
heemkundekringen, 
duinboeren 

2016-2020 € 10.000,- 
per jaar 

e. Zoeken naar nieuwe functies voor bestaande 
gebouwen die (tijdelijk) leegstaan. We zoeken hierbij 

gemeente, 
vastgoedeigenaren, 

2017-2020 € 2.500,- 
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D. Project  Activiteiten Actoren Tijdpad Middelen 

de mogelijkheden om verbindingen te leggen naar 
de toeristisch recreatieve sector. We zoeken naar 
een nieuwe functie voor de Wetering in Loon op 
Zand. En streven naar het benutten van (tijdelijk) 
leegstaande gebouwen (bijvoorbeeld sporthallen, 
gymzalen, kerkgebouwen) voor (groepen) toeristen.  
 

ondernemers (groeps-
accommodaties) 

f. Doorontwikkeling woon-, keuken- en sanitairbranche 
in Kaatsheuvel. De woon-, keuken- en 
sanitairwinkels aan de noordkant van het 
bedrijvenpark Kaatsheuvel worden druk bezocht 
door bezoekers vanuit het hele land. Hier liggen 
kansen voor een doorontwikkeling om nog meer 
bezoekers te trekken. Bijvoorbeeld door de 
samenwerking te zoeken met verblijfsrecreatieve 
bedrijvigheid (B&B’s).  
 

ondernemers 2016-2020 nvt 

g. Opstellen beleidskaders voor nieuwe ontwikkelingen 
zoals bijvoorbeeld airdnd (huiskamerdiners).  
 

gemeente en 
ondernemers  

2017 nvt 

17. Evenementen 
 

a. Opstellen evenementenbeleid. In het 
evenementenbeleid leggen we vast welke 
evenementen we ondersteunen. Kwaliteit en 
duurzaamheid staan hierbij voorop. Belangrijk is dat 
evenementen een bijdrage leveren aan de lokale 
economie. Er is een belangrijke koppeling met het 
project marketing (A1).  
  

gemeente en 
evenementen-
organisaties  

2017 € 5.000,- 

b. Onderdeel van het evenementenbeleid is een 
instructie voor het aanvragen van de vergunning. 
Doel is de regelgeving zoveel mogelijk te 
vereenvoudigen.  
 

gemeente 2017 nvt 

18. Wijkeconomie  Formuleren van richtlijnen en randvoorwaarden voor 
de wijkeconomie. In de eerste plaats maken we de 

gemeente en 
ondernemers 

2018-2019 PM 
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D. Project  Activiteiten Actoren Tijdpad Middelen 

kansen en bedreigingen van de wijkeconomie 
inzichtelijk. En hierop volgend brengen we de 
huisvestingswensen voor kleinschalige bedrijvigheid 
in kaart. Op basis hiervan formuleren we richtlijnen 
en randvoorwaarden.  
 

19. Vitaal buitengebied  Stimuleren en faciliteren verbrede 
landbouwactiviteiten en nieuwe economische 
dragers. En voor de toekomst zoeken we naar 
nieuwe kansrijke functies, zoals bijvoorbeeld de 
zorgeconomie. Dit realiseren we door een verruiming 
van de regelgeving (in relatie tot ruimtelijke kwaliteit) 
en door het bieden van een goed 
ondernemersklimaat.   
 

gemeente 
samen met ZLTO 

2017 PM 
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4.  Financiële paragraaf / begroting 
 
 

4.1 Inleiding 
Voor de uitvoering van het economisch programma zijn middelen beschikbaar vanuit het reguliere budget voor respectievelijk economische 
zaken (economisch stimuleringsfonds) en recreatie en toerisme (budget voor uitvoering actieprogramma toerisme en recreatie). Deze 
budgetten worden samengevoegd tot één Economisch Stimuleringsfonds. Uitgangspunt hierbij is dat projecten en activiteiten waar 
mogelijk plaatsvinden in cofinanciering vanuit gemeente en ondernemers.  
  
Naast het Economisch Stimuleringsfonds is budget beschikbaar vanuit de meeropbrengst van de toeristenbelasting. Dit kan besteed worden 
aan activiteiten en projecten een bijdrage leveren aan een versterking van de vrijetijdseconomie. Het wordt in principe ingezet voor (grotere) 
eenmalig activiteiten of projecten die vragen om een aanzienlijke bijdrage. Of het kan het ingezet worden voor nieuwe activiteiten of projecten 
die vragen om een aanzienlijke structurele bijdrage.  
 
Uiteraard gaan we voor specifieke activiteiten en projecten ook op zoek naar aanvullende middelen vanuit stimuleringsbudgetten en 
subsidies. Gedacht kan worden aan subsidies vanuit de provincie, het Regionaal Economisch Actie Programma (REAP) bij Midpoint Brabant 
en landelijke fondsen zoals een ANWB fonds of cultuurfonds. 
  
 
4.2 Overzicht benodigde middelen 
In onderstaande tabel een overzicht van de projecten en activiteiten waarvoor in de komende jaren middelen benodigd zijn.  
 
Voor een aantal activiteiten die jaarlijks terugkeren of doorlopend uitgevoerd worden nemen we structureel middelen op in de begroting. Bij 
deze activiteiten is met een ‘(s)’ aangegeven dat deze middelen structureel nodig zijn. Daarnaast stellen we voor enkele doorlopende 
activiteiten incidenteel budget ter beschikking. Dit is met een ‘(i)’ aangegeven. Voor de activiteiten die eenmalig uitgevoerd worden, 
vermelden we in welk jaar de activiteit uitgevoerd wordt. 
 
In de laatste kolom van de tabel is aangegeven vanuit welke middelen budget beschikbaar gesteld wordt. Dit kan vanuit het (economisch) 
stimuleringsfonds of de toeristenbelasting zijn. Voor sommige activiteiten is echter nog niet vast te stellen vanuit welke middelen budget 
beschikbaar gesteld moet worden. Bijvoorbeeld omdat deze activiteiten uitgevoerd dienen te worden vanuit een ander vakgebied 
(bijvoorbeeld Infra) of omdat nog niet bekend is hoeveel middelen hiervoor benodigd zijn. Voor deze activiteiten is in de laatste kolom een PM 
opgenomen.  
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 Project   Activiteit Middelen Herkomst middelen 

A1. Marketing a. Vormgeven organisatiestructuur voor marketing Loon op 
Zand 
 

PM (2017) toeristenbelasting 

b. Uitvoering plan van aanpak marketing Loon op Zand 
 

PM (s) toeristenbelasting 

A2. Leisurecongres 
 

 Organisatie leisurecongres € 65.000,- (2017) toeristenbelasting 

A3. Gebiedsmarketing Langstraat  Versterken samenwerking toeristisch uitvoeringsorganisaties 
 

PM (2017-2018) PM 

A4. Profilering via VVV KLM a. Beheer en onderhoud website VVV KLM 
 

€ 3.500,- (s) stimuleringsfonds 

b. Uitrollen narrow casting systeem 
 

€ 1.000 (i) stimuleringsfonds 

A5. Hart voor de zaak (versterken 
centrum Loon op Zand) 
 

a. Opstellen plan van aanpak voor het versterken van de 
vitaliteit in de dorpskern Loon op Zand. 
 

€ 5.000,- (2017) stimuleringsfonds 

B6. Centrummanagement 
 

b. Monitoren winkelleegstand € 5.000,- (i) stimuleringsfonds 

B8. Leisuremanagement a. Aansluiting leisure ondernemers bij SOL 
 

€ 5.000,- (2017) stimuleringsfonds 

b. Programma activiteiten leisure ondernemers 
 

PM (s) toeristenbelasting 

B9. Platform ondernemers b. Organiseren netwerkbijeenkomsten 
 

€ 2.500,- (s) stimuleringsfonds 

B10. Kansrijke verbindingen c. Kansen benutten in de samenwerking met kansrijke 
stakeholders 
 

€ 1.000,- (s) stimuleringsfonds 

d. Verbinden bedrijvigheid en leisure 
 

€ 1.000,- (i) stimuleringsfonds 

e. Benutten streekproducten 
 

€ 1.000,- (i) stimuleringsfonds 

C12. Versterken openbare ruimte 
(centrum Kaatsheuvel) 

a. Opstellen programma van eisen 
 

PM (2017) PM 
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 Project   Activiteit Middelen Herkomst middelen 

 c.  Opstellen reclame- en uitstallingenbeleid 
 

€ 5.000,- (2017) stimuleringsfonds 

C13. Bereikbaarheid optimaliseren a. Alternatieve vormen van vervoer  
 

PM (2017 / 2018) PM 

b. Betere aansluiting van de verblijfsrecreatie bij (onder meer) 
de Efteling naar dorpscentra 
 

PM (2018-2019) PM 

c. Bewegwijzering optimaliseren 
 

PM (2017-2018) PM 

C14. Verbeteren recreatieve 
infrastructuur 

a. Beheer en onderhoud recreatieve routenetwerken € 2.500,- (s) 
 

stimuleringsfonds 

b. Kwaliteitsverbetering fysieke recreatieve infrastructuur 
 

PM (2018 / 2019) PM 

c. Hart van Brabant route recreatief aantrekkelijk maken 
 

PM (2017 / 2018) PM 

D15. Ondernemersloket  Versterken rol en positie ondernemersloket 
 

€ 1.000,- (s) stimuleringsfonds 

D16. Versterken aanbod leisure 
voorzieningen 

b. Kwaliteitsverbetering van het aanbod winkels, horeca en 
leisure 
 

€ 5.000,- (s) stimuleringsfonds 

d. Zichtbaar maken van de cultuurhistorie en het vertellen van 
de verhalen uit de streek 
 

€ 10.000,- (s) stimuleringsfonds 

e. Zoeken naar nieuwe functies voor bestaande gebouwen die 
(tijdelijk) leegstaan 
 

€ 2.500,- (i) stimuleringsfonds 

D17. Evenementen a. Opstellen evenementenbeleid 
  

€ 5.000,- (2017) stimuleringsfonds 

D18. Wijkeconomie  Formuleren van richtlijnen en randvoorwaarden voor de 
wijkeconomie 
 

PM (2018 / 2019) stimuleringsfonds 

D19. Vitaal buitengebied  Stimuleren en faciliteren verbrede landbouwactiviteiten en 
nieuwe economische dragers 

PM (2017) stimuleringsfonds 
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4.3 Stimuleringsfonds 
Binnen het budget economie is in de afgelopen jaren een stimuleringsfonds van € 25.000,- per jaar beschikbaar gesteld voor activiteiten die 
de lokale economie versterken. Binnen het budget recreatie en toerisme was jaarlijks een bedrag van € 30.000,- beschikbaar voor de 
uitvoering van het actieprogramma toerisme en recreatie (2009). Deze bedragen worden vanaf 2017 samengevoegd in één stimuleringsfonds 
voor de uitvoering van het economisch programma. Hiermee is een bedrag van € 55.000,- beschikbaar voor de uitvoering van het 
economisch programma cq. het stimuleren van de lokale economie.    
 
Het structureel benodigde budget voor de uitvoering van het economisch programma is op grond van bovenstaand overzicht € 25.500,-. 
Aanvullend is voor 2017 eenmalig een bedrag van € 20.000,- benodigd voor het traject Hart voor de Zaak, het opstellen van 
evenementenbeleid en reclame- en uitstallingenbeleid en voor het aansluiten van de leisure ondernemers bij de SOL. Hiermee resteert een 
bedrag van bijna € 10.000,- om incidentele activiteiten (zoals bijvoorbeeld het verbinden van bedrijvigheid en leisure) te financieren.   
 
Voor de hierop volgende jaren zijn de benodigde middelen nog niet exact inzichtelijk (PM). Zodra hierover duidelijkheid bestaat, kan bepaald 
worden of en in welk jaar de middelen ter beschikking gesteld kunnen worden. Jaarlijks zullen we daarom samen met de SOL en de LTA 
bekijken hoe het stimuleringsfonds wordt ingezet.  
 
 
4.4  Toeristenbelasting 
De extra inkomsten vanuit de toeristenbelasting worden vanaf 2015 toegevoegd aan de reserve recreatie. Dit levert voor 2016 een bedrag 
van € 180.000,- op dat is toegevoegd aan de reserve. Naar verwachting komt hier in de komende jaren een bedrag van (minimaal)  
€ 180.000,- per jaar bij. Met de uitvoering van het EP, en met name vanuit het project marketing, wordt sterk ingezet op een toename van de 
inkomsten uit toeristenbelasting.  
 
Vanuit de toeristenbelasting wensen we in elk geval (een gedeelte van) de volgende activiteiten te financieren: 

 Vormgeven organisatiestructuur voor marketing Loon op Zand (2017); 

 Uitvoering plan van aanpak marketing Loon op Zand (structureel); 

 Organisatie leisurecongres (2017); 

 Programma activiteiten leisure ondernemers (structureel); 

 Versterken openbare ruimte centrum Kaatsheuvel (2017); 

 Kwaliteitsverbetering fysieke recreatieve infrastructuur (2018 / 2019); 

 Hart van Brabant route recreatief aantrekkelijk maken (2017 / 2018). 
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Omdat voor de meeste activiteiten nog niet inzichtelijk is hoeveel middelen benodigd zijn voor de uitvoering, bekijken we ook hiervoor samen 
met de SOL en de LTA jaarlijks voor welke activiteiten we middelen in willen zetten. Samen met de beleidsmedewerkers economische zaken 
en recreatie en toerisme wordt vervolgens een voorstel voorbereid voor college en gemeenteraad.  
 
Een aantal activiteiten bevindt zich op het snijvlak van meerdere vakgebieden. Voor deze activiteiten wordt gestreefd naar een gedeelde 
financiering vanuit de verschillende vakgebieden. Bij de uitwerking van de betreffende activiteit wordt hiervoor, uiteraard in samenwerking 
met de betreffende vakafdeling, een voorstel gedaan.  
 
  
  
 
 
 
 

 


