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bijdrage TRIP

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1. een krediet beschikbaar te stellen van maximaal € 15.000,00, voor de realisatie van
de TRIP;
2. Dit krediet te activeren en af te schrijven in 6 jaar tegen een rentepercentage van 5%;
3. De kapitaalslasten (€ 3.250,- per jaar over 6 jaar) ten laste te brengen van het
product Recreatie
burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

mr. G.G.G. Slooters
secretaries

F. Buijserd
burgemeester

Toelichting
Toeristisch Recreatief Informatie Punt (TRIP).De TRIP is een initiatief van VVV Het
Groene Hart De VVV Het Groene Hart wenst een 15 tal van deze zuilen in het gehele
Groene Hart te plaatsen in samenwerking met Feratel, de Belgische leverancier van de
zuil. Inmiddels staan er in Europa 500 van deze zuilen opgesteld. De TRIP is gepland op
het parkeerterrein aan de N231 aan de Nieuwveenseweg te Nieuwkoop.
De TRIP beoogt het volgende en kent vele mogelijkheden.
Algemene Toeristische informatie.
De VVV zal de algemene toeristische informatie op de zuil dagelijks verversen, zodat de
gebruiker (inwoners en gasten) steeds over de nieuwste informatie beschikken.
Wat de gebruiker ziet kan hij ook uitprinten en meenemen.
Horeca.
In de zuil kunnen gegevens worden gebracht van hotels restaurants, cafés, campings,
bungalowbedrijven, verhuurbedrijven van boten, fietsen, auto’s enz. De aanleverende
bedrijven kunnen zelf de gegevens op de zuil wijzigen mocht daar aanleiding toe zijn.

1

Reserveringen kunnen via de zuil gemaakt worden. Daarnaast kan hij gebruik maken van
een aan de informatiezuil vastzittend telefoontoestel zodat hij restaurants en
logiesverstrekkers direct kan bellen.
Internet
Verder is de zuil voorzien van een email service. Toeristen kunnen van hieruit een email
bericht versturen. Kortom, deze informatievoorziening (TRIP) is 7 dagen per week 24 uur
per dag open.
Relatie met SPN.
Deze digitale informatievoorziening sluit naadloos aan wat de Stichting Promotie
Nieuwkoop te bieden heeft, na de verhuizing naar de Zevensprong. Een goede
BackOffice voorziening in de Zevensprong en een vooruitgeschoven post op het
parkeerterrein aan de N231.
Relatie met de andere dorpen in Nieuwkoop.
Dat betekent wie in Nieuwkoop moet zijn kan direct het dorp in, of zijn auto parkeren en
anders kan men direct zijn weg vervolgen via de N231.
Bewaking en zichtbaarheid.
De TRIP ( Toeristische Recreatieve Informatie Punt) zal goed verlicht en bewaakt zijn.
Beoogd effect
Inwoners en bezoekers van de gemeente permanent een plek te bieden waar zeven
dagen per week, 24 uur per dag informatie kan worden verkregen van gemeentelijke,
toeristische, culturele en recreatieve aard.

Argumenten:
1.1 De Stichting Promotie Nieuwkoop verhuist in januari 2009 naar het multifunctioneel
centrum De Zevensprong aan de Noordenseweg te Nieuwkoop. Dat betekent dat de
informatievoorziening uit het centrum van Nieuwkoop verdwijnt. Het gemeentebestuur
heeft de wens geuit aan de SPN dat zij een plaats zouden kiezen aan een doorgaande
route in Nieuwkoop. Het bestuur van SPN en de vrijwilligers actief voor SPN hebben
gekozen van onderdak bij de Zevensprong vanwege de activiteiten in de Zevensprong.
Vanuit deze locatie kan de SPN fungeren als centrale informatiebalie voor de activiteiten
in de Zevensprong, als te raadplegen informatiecentrum voor burgers en als BackOffice
voor andere activiteiten die van belang zijn voor ondernemend Nieuwkoop.
De TRIP sluit, als vooruitgeschoven post, naadloos aan bij de positionering van de SPN
in Nieuwkoop.
2.1 De gemeente Nieuwkoop, ontbeert een openbare voorziening waarbij zeven dagen
per week, 24 uur per dag informatie kan worden verkregen.
3.1 De gemeente kan op de informatiezuil ook de gemeentelijke informatie kwijt.
Inwoners van de gemeente kunnen gebruik maken van het digitale informatiesysteem om
rechtstreeks met de gemeente informatie uit te wisselen danwel vragen te stellen.
Kanttekeningen:
1.1 De Kast dient betaald te worden uit bijdragen die verkregen moet worden opgebracht
door het bedrijfsleven.
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2.1 De voorziening staat in het openbare domein en wordt niet afgesloten. Met de
leveranciers hebben uitvoerig gesproken over vandalisme. De vrees bestaat staat de
voorziening beschadigd zou gaan worden. De leverancier heeft op 500 plaatsen in
Europa deze voorziening geplaatst. Holwerd ( boot Ameland) en in Dokkum, deze kasten
werken bevredigend.

Communicatie
Op 11 november 2008 heeft een door de gemeente in samenwerking met VVV Het
Groene Hart, Feratel (leverancier), SPN een voorlichtingsbijeenkomst plaats gehad.
Verder heeft VVV Het Groene Hart in zijn beleidsplan de plaatsing van dergelijke zuilen in
het beleid opgenomen.
Achterliggende stukken die ter inzage liggen
• Tekening TRIP
• Folder Feratel
• Overzicht kosten TRIP door VVV Het Groene Hart
Advies meningsvormende raad
Wordt ingevuld door de griffie
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