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Nieuwerkerk a/d IJssel, 15 november 2013 

 

Aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas, 

Postbus 100, 

2910 AC Nieuwerkerk a/d IJssel 

 

 

Onderwerp: Oprichting van een Toeristisch Informatiepunt (TIP). 

 

 

Geacht College,  

Bij het Platform Mooi Zuidplas leeft de wens om voor de Zuidplaspolder en omstreken een Toeristisch 

Informatiepunt (TIP) op te zetten.  

Dit informatiepunt zou dan kunnen dienen ter vervanging van het voormalige agentschap van de VVV- 

Gouda in de Theeschenkerij Korenaer bij de Molen Windlust.  

Naast de verkoop van VVV-cadeaubonnen, bestond dit agentschap uit een folderrek met hoofdzakelijk 

informatie over Gouda en het Groene Hart. Nu Gouda over een eigen Toeristisch Informatiepunt (incl. 

een licentieovereenkomst met de VVV) beschikt, is het huidige agentschap opgeheven.  

 

Zowel de Stichting Molen Kortenoord als de 

Theeschenkerij de Korenaer van de 

Algemene Stichting Voor Zorg- en 

dienstverlening (ASVZ) te Sliedrecht hebben 

te kennen gegeven de totstandkoming van 

een dergelijk informatiepunt in of bij molen de 

Windlust te Nieuwerkerk a/d IJssel eventueel 

te willen ondersteunen.  

 

Het Platform kan het TIP voorzien van alle 

relevante informatie over de vele rijks- en 

gemeentelijke monumenten, de 

cultuurhistorische landschappen en de natuur- 

en recreatiegebieden. Vanzelfsprekend doet het Platform dat in nauwe samenwerking met de bij het 

Platform aangesloten organisaties zoals de historische verenigingen en milieuverenigingen. Een 

dergelijk informatiepunt kan de samenwerking tussen de verschillende verenigingen in de Zuidplas 

ook nog meer stimuleren.  

Daarnaast kan het Platform, voor recreatie of toeristische doeleinden, informatie verschaffen  over 

fiets- en wandelgebieden en andere sportieve mogelijkheden zoals golfen, surfen, kanoën, 

paardrijden, zwemmen, roeien, skaten en schaatsen. Dit sluit ook weer mooi aan bij het project 

BRAVO van de gemeente. De aandacht voor streekproducten, eet – en drinkgelegenheden alsmede 

campings, hotels en B&B worden daarbij uiteraard niet vergeten.   

 

Het Platform meent dat het gebied van de Zuidplaspolder en aanpalende polders niet alleen uniek is 

door de cultuurhistorische elementen zoals de Steenovens, de Molenviergang, de oorsprong van de 

Rotte, de molens Windlust en Eendracht, maar ook door het feit dat het gebied het laagst gelegen 

bewoonde gebied is van Europa. De aanwezigheid van de internationale roeibaan Willem Alexander 

en de aangrenzende recreatie- en natuurgebieden zoals de Krimpenerwaard, de Bleiswijkse Zoom, 

het Bentwoud en ’t Weegje/Oostpolder geven aan het gebied ook een meerwaarde.   

Helaas mist onze gemeente één recreatieschap. Wel zijn er twee recreatieschappen opgericht 

(Hitland en de Rottemeren), maar deze vallen gedeeltelijk onder de verantwoordelijkheid van andere 
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gemeenten en beslaan slechts een gedeelte van het grondgebied van onze gemeente. Alleen dit feit 

zou al een reden zijn om één centraal informatiepunt te ontwikkelen.  

 

De gemeente Zuidplas ligt  ook nog in een gebied dat, volgens Wikipedia, één van de meest 

geïndustrialiseerde en dichtbevolkte gebieden van Europa is. Een groene long in dat gebied is voor de 

inwoners dan ook een “verademing”. De gemeente zal immers, na de realisatie van aangewezen 

natuurgebieden Restveen en Waterparel, al voor meer dan 50% uit natuur-, recreatie- en 

landbouwgronden bestaan en kan dan ook als “Poort naar het Groene Hart” worden aangemerkt. 

Door juist meer aandacht te vestigen op de groene uitstraling en de culturele en recreatieve 

mogelijkheden, wordt  de gemeente aantrekkelijker zowel voor de huidige als voor de toekomstige 

bewoners.   

 

Al met al zijn er redenen genoeg om samen met de gemeente Zuidplas het gebied in zijn geheel meer 

te promoten door onder andere één centraal informatiepunt in te stellen.     

 

Inmiddels zijn al wat initiatieven door het Platform ondernomen. Zo is er, onder leiding van de 

Vereniging van Wandelaars “Te Voet”,  een werkgroep opgericht die een netwerk van verharde en 

onverharde wandelpaden in kaart brengt. Ook zijn er ideeën om een recreatiekaart en/of –folder 

van/over het gebied van de gemeente Zuidplas en de aangrenzende natuurgebieden te ontwikkelen. 

Er moeten echter nog veel activiteiten worden verricht zoals het creëren en inrichten van een 

(ontvangst)ruimte in of bij de molen, benaderen van sponsors, contacten met de recreatieschappen en 

de landelijke VVV.   

 

Bij al deze initiatieven is het van belang dat wij ons door u gesteund weten. Gelet op de evaluatienota 

over de Cultuurvisie 2011, waarin onder andere is aangegeven dat “particuliere initiatieven op het 

gebied van cultuurrecreatie door de gemeente worden gestimuleerd en waar mogelijk gefaciliteerd” en 

waarmee u op 15 oktober 2013  heeft ingestemd, hopen wij dat u voor dit burgerinitiatief  

hulpmiddelen en/of diensten ter beschikking wilt stellen.  

 

Wij willen graag onze ideeën mondeling nader toelichten en hierover met u van gedachten wisselen. U 

kunt daartoe contact met ons opnemen via het e-mailadres platform@mooizuidplas.nl.  

 

Meer informatie over het Platform en de Stichting Molen Kortenoord kunt u vinden op onze websites 

www.mooizuidplas.nl. en www.kortenoord.nl . 

  

In de hoop spoedig iets van u te vernemen verblijven wij,  

 

 

Hoogachtend,  

 
Platform Mooi Zuidplas, 
Namens deze,  
 
 
w.g. 
L. Loch (gespreksleider)  
 
 
 

 
Stichting Molen Kortenoord 
Namens deze, 
 
 
w.g. 
M. Molenaar (voorzitter) 
 

 

 

cc: Betreffende raadsleden van de gemeente Zuidplas. 
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