BIJLAGE – Uitvoeringsplan 2015 (2de semester) – nota “Input Toeristisch Baarle”
Fiche

Actie

raming

actoren

verdeelsleutel

toelichting

Vernieuwing enclavemaquette Kerkplein
€ 61.500
2.5.

BH/BN

50/50

BH/BN/StOB/VVV

21/79

BH/BN/StOB/VVV

21/79

BH/BN

50/50

Vernieuwen kiosk aan de
B. kerk – vervanging
maquette door
hedendaags (audio-)
visueel materiaal.
Uitgave nieuwe en update
van routes e.a.
kaartmateriaal
Layer, audio, digitale
informatie.
Digitale infozuil voor
ontsluiting toeristische
info allerhande aan
bezoekers.

21/79

Visie op de beeldkwaliteit
vertrekkende van
positionering (branding) –
‘Look&Feel’-leidraad om
eenheid, samenhang,
typering, herkenbaarheid
bij de uitvoering van de
diverse acties te
waarborgen.

BH/BN/VVV/StOB

21/79

Situaties zijn in beeld
gebracht. Werkgroep
buigt zich over prioritering
en nadere uitwerking.

BH/kerkfabriek

BH

BH/BN

21/79

moderniseren
enclavemaquette
€ 10.000

7.1.

7.2.
4.1.

digitalisering/reproductie kaartmateriaal
ontwikkelen nieuwe
media (apps)
aanschaf en
plaatsing
informatiezuil
(buiten)

Opstellen totaalvisie
ALG

€ 12.000
€ 18.250

€ 21.250

€ 20.000

totaalvisie
ontwikkelen
ontwerper
€ 20.000

BH/BN/StOB/VVV

Veiligstellen typische enclavesituaties
€ 2.500
2.6.

veiligstellen typische
enclavesituaties

€ 2.500

Sfeerverlichting Kerkplein
€ 14.000
( )

*

Sfeerverlichting
Kerkplein

€ 14.000

Subsidie werkingskosten VVV
€ 50.743
5.1.

herijking VVV

€ 50.743

Structureel: subsidie
werkingskosten VVV.

Oversteekplaatsen gidsen/groepen VVV
( )

*

oversteekplaatsen
(VVV)

PM
BH/BN

eigen
grondgebied

Plan is voorgelegd aan
POHO OW – uitvoering
wordt meegenomen i.v.m.
verkeerscirculatieplan.

PM

Onderzoeken:
* samenwerking andere
West-Europese enclaves;
* subsidiemogelijkheden.

nvt

Opstarten werkgroep,
partners: Natuurpunt,
VLM, Staatsbosbeheer,
ANB, RWB, TPA.

UNESCO Werelderfgoed
9.1.

enclaves op
UNESCO
werelderfgoedlijst

PM
BH/BN

Buitengebied
7.3.

ontwikkelen aanbod
buitengebied

Nvt

BH/BN/VVV
/andere

( )

* Deze fiches zijn later toegevoegd en hebben derhalve geen fiche-nummer cfr. origineel uitvoeringsplan.

5.1 Het bedrag voor de subsidie VVV komt voor wat Baarle-Nassau betreft niet ten laste van het uitvoeringsbudget,
maar heeft een eigen reservering in de begroting 2015. Voor Baarle-Hertog maakt de subsidie VVV wel onderdeel
uit van het onderdeel toerisme en recreatie in het budget 2015.

