
Taken van het platform

De taken van het platform Toerisme & Recreatie zijn het verbinden, 
verbeteren en verkopen van de toeristische elementen in de gemeente.

1. Ontwikkeling nieuwe producten, activiteiten, evenementen en 
arrangementen;

2. Afstemming en samenwerking tussen ondernemers vergroten;
3. Kwaliteitsverbetering en professionalisering bestaand aanbod;
4. Lokale belangenbehartiging;
5. Promotie en marketing (afstemming met Regio-VVV);
6. Afstemming met gemeente op het gebied van toerisme en recreatie;
7. Aansluiting zoeken bij de regio Land van Cuijk en de Euregio.

Wie zijn de leden

Het Platform Toerisme & Recreatie is werkzaam in de gehele gemeente 
Boxmeer en is per sector vertegenwoordigd.

Sector Vertegenwoordiger(s)

Voorzitter Paul Verkès
Ondernemers Bert Philips
Campings/B&B/Minicampings Nicole Huibers
Bungalows Esther Hoekstra
Horeca-vereniging Nicolette Rademaker
Natuur (beleving) Ruth Bakkenes
Dagrecreatie Roel Huibers
(Verbrede) Landbouw ZLTO Marcel Derks
Evenementen Jan Tunnissen
Groepsaccommodaties Ellen Gerrits en Ria Brienen
Lokale VVV/Regio-VVV Corry Storm/Kathy van Driel
Gemeente Boxmeer Rob Setz

Voorbeelden van projecten:

- aanleggen van een wandel- en fietsnetwerk;
- gemeentelijke website met evenementen-kalender en 

actualiteiten;
- ontdekkingstocht in de maasheggen;
- midzomernacht feest in de kern Boxmeer (Weijerpark)
- geven van "stads"rondleidingen;
- ontwikkelen van meer evenementen;
- ontwikkelen van 11-dorpen-arrangementen;
- ontwikkelen van streekproducten;
- ontwikkelen van de Vilt, het Duits lijntje, de Maasvallei, 

toeristische poort Overloon.
- gezelschapsspel

De gemeente Boxmeer ligt aan de Maas en aan de rand van de Peel, in het Land van Cuijk. Het is bijzonder goed 
wandelen en fietsen in het oudste landschap van Nederland “De Maasheggen” en in de bossen van de gemeente. Men 
kan zich vermaken in één van de themaparken en tijdens de vele evenementen. Ook kan men genieten bij de gastvrije 
ondernemers. Om bezoekers en inwoners van Boxmeer te laten weten dat het er goed toeven is, slaan de ondernemers 
de handen ineen en gaan samenwerken in het:

Wat vragen we van u

platformtoerisme&recreatie@boxmeer.nl

Het Platform Toerisme & Recreatie gemeente Boxmeer moet 
gedragen worden door de ondernemers. Het Platform wil graag uw 
ideeën horen om deze verder te ontwikkelen. Ook de problemen en 
knelpunten die u als ondernemer ervaart, moeten besproken 
worden. Met deze punten gaat het Platform Toerisme & Recreatie 
gemeente Boxmeer aan de slag.

U kunt uw input doorgeven aan uw sector- vertegenwoordiger of per 
mail aan:

Doelstelling van het platform

Een netwerk van ondernemers uit diverse sectoren in de gemeente Boxmeer 
die samenwerken om het vrijetijdsaanbod in het gebied te versterken.
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