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Adviescommissie   3 maart 2010 
Dagelijks bestuur 10 maart 2010 
Algemeen bestuur   9 juni 2010 
 
Aantal bijlagen:  -       Agendapunt: 3d 
 
Onderwerp Communicatieactiviteiten 2010 Geestmerambacht 
 
Het algemeen bestuur besluit met instemming kennis te nemen van de mededeling. 
 
 
In 2008 heeft het algemeen bestuur het beleidskader communicatie vastgesteld waarin de 
algemene kaders en richting voor de communicatieactiviteiten van het recreatieschap tot en 
met 2010 staan omschreven. In 2010 wordt vooringezet op ingeslagen weg waarin het 
vergroten van de algemene naamsbekendheid en het vergroten van de specifieke kennis 
over het recreatieaanbod centraal staan. 
Daarnaast is de uitvoering van de strategische visie en de daaruit voortkomende 
ontwikkelingen van recreatieve voorzieningen van belang voor de communicatieactiviteiten 
die worden uitgevoerd. Ontwikkelingen in het recreatieve aanbod vragen om een 
intensievere samenwerking en communicatie met onder andere de ondernemers. 
Aanpassingen in beheer kunnen ook om intensievere communicatie met de omgeving en de 
diverse belangengroepen vragen.  
 
Voor wat betreft de inzet van communicatiemiddelen zal de rol van online communicatie 
groter en intensiever worden; ook dit is een voortzetting van de ingeslagen weg. De 
ontwikkeling van de website gaat door; onder andere door interactieve toepassingen, het 
gebruik van kaarten en filmpjes en het vergroten van de gebruiksvriendelijkheid.   
De website zal meer en meer worden ingezet om belangstellenden te informeren over 
ontwikkelingen en onderwerpen zoals bijvoorbeeld waterkwaliteit. In de loop van 2010 
worden alle routes digitaal aangeboden en kan een afbouw worden gemaakt met de 
papieren versies. 
 
Thema’s en onderwerpen 
In 2010 gaat in ieder geval aandacht uit naar de volgende onderwerpen: 
• zwemwaterkwaliteit; 
• uitbreiding Geestmerambacht; 
• jongeren in Geestmerambacht. 

 
Vaste communicatiemomenten  
Op dit moment staat een aantal communicatiemomenten reeds vast. Een aantal van deze 
vindt in gezamenlijkheid met de andere recreatieschappen in Noord-Holland plaats, 
waardoor efficiëntie wordt bereikt. 
• februari:   deelname fiets- en wandelbeurs 
• maart:  special campagne Zoet en Zout, Noordhollandse compagnie 

     deelname recreatiekrant NH 
• april/mei:   promotie nieuw recreatieseizoen met zwemvoorzieningen  
• mei:  opening voorzieningen voor jeugd in Geestmerambacht 
    deelname meimand fietsmand 
   deelname recreatiekrant NH 
• juni:   uitwaaier NH 
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• juli/augustus:  deelname recreatiekrant NH 
• sept.:  deelname Groene Maand 

    Fitlandrun 
• oktober:   publicatie aantal bezoekers 


