
Bent u betrokken en acef op het gebied van Recreae en/of Toerisme in de gemeente Midden-Groningen? 

Werkt u bijvoorbeeld in een museum, runt u een camping, hotel of botenverhuur, bedenkt u routes of evene-

menten? En hebt u ideeën om iets nieuws op te ze&en of te organiseren, of denkt u graag met anderen mee?  

Dan nodigen wij u graag uit voor het vervolg op de themamiddag recreae en toerisme van 25 februari om  

samen nieuwe ideeën concreet te maken. In de vorige bijeenkomst zijn al heel veel ideeën naar voren gekomen, 

maar ook met nieuwe ideeën voor recreae en toerisme in Midden-Groningen bent u van harte welkom op: 

 

12 november 2019 van 09.30 uur tot 17.00 uur in Paviljoen De Leine 

(inclusief lunch en borrel na afloop)  

 

Deze interaceve bijeenkomst wordt geopend en afgesloten door wethouder Jan Jakob Boersma. Samen met 

Minke Schouten van ‘Gave dingen doen’ hebben we een programma samengesteld waardoor ideeën echt verder 

komen. Samen met anderen bespreek je je ideeën en door de opdrachten die je krijgt kom je tot een volwaardig 

plan. Tijdens de sessie zal gekeken worden welke plannen de meeste kans van slagen hebben, deze worden ver-

der uitgewerkt tot een concreet plan dat uitgevoerd kan worden. 

Doelen van de workshop: 

• Ideeën van recreaeondernemers inventariseren ter aanvulling op de toerismevisie van de gemeente. 

• Het bevorderen van toerisme in Midden-Groningen. 

• Gezamenlijk ontwikkelen en ‘gaver maken’ van opgehaalde ideeën. 

• Samen ideeën door ontwikkelen en concreseren. 

• Vaststellen wie het plan gaat uitvoeren en met wie. 

• Projecten ontwikkelen die kansrijk zouden kunnen zijn om in aanmerking te komen voor co-financiering of 
voor ondersteuning vanuit het Nationaal programma Groningen. 

 

Een greep uit de ideeën van de vorige keer, misschien zit uw plan hierbij? 

• Drijvende vakanewoningen 

• Routes die Roegwold en Zuidlaardermeer verbinden (kano, mountainbike)  

• Bustochten door de gemeente 

• Maandelijks evenement langs Schildmeer 

• Evenement rond vaarroute ‘Van turfvaart naar tourvaart’ 

• Beleefpad minder validen 

• Wandel/fietsroutes opnieuw uitbrengen 

 

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door (liefst voor 1 november 2019) een e-mail te  

sturen naar marjolein.vulpes@midden-groningen.nl. Wilt u in de e-mail het aantal personen 

en namen vermelden? Er zijn geen kosten aan deze bijeenkomst verbonden. 

 

Met vriendelijke groeten, 

namens de gemeente Midden-Groningen, Marjolein Vulpes  

en Markeng Midden-Groningen, Marleen Godlieb 

Uitnodiging Workshop 

‘Recrea(e en Toerisme in Midden-Groningen’ 


