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Persbericht
VVV Oude IJsselstreek stopt
De VVV Oude IJsselstreek houdt op te bestaan in haar huidige vorm. Vorig jaar heeft het bestuur
van de VVV haar taken neergelegd. Er zijn geen nieuwe bestuursleden gevonden om het stokje
over te nemen. Er wordt nu gezocht naar een structurele oplossing.
De VVV heeft met de gemeente de afgelopen maanden gesproken over de ontstane situatie. De
gemeente werkt nu samen met de Stichting Achterhoek Toerisme (StAT) aan een structurele
oplossing om het toerisme en recreatie in Oude IJsselstreek te blijven stimuleren. Daarbij wordt de
veranderende behoefte van de toerist, onder andere door de digitalisering, meegenomen.
Toerisme gaat voorbij de gemeentegrenzen. De Achterhoek is een sterk merk. De gemeente wil
krachten bundelen: regionaal en lokaal. Toerisme is van belang voor zowel toeristen als eigen
inwoners. En het is een belangrijke sector voor de werkgelegenheid. De gemeente zal dan ook
middelen beschikbaar blijven stellen.
Agentschappen
Wat deze ontwikkelingen betekenen voor het voorbestaan van de huidige drie VVV agentschappen in
Oude IJsselstreek is nog niet helemaal duidelijk. Binnenkort sluiten de vestigingen in Terborg en
Varsseveld. Het VVV agentschap in ICER (Ulft) zal voorlopig open blijven. De website van de
VVV Oude IJsselstreek blijft online en er worden wel fiets- en wandelactiviteiten georganiseerd.
De huidige beroepskracht van de VVV zal vooralsnog vanuit StAT haar werkzaamheden voortzetten
voor de gemeente Oude IJsselstreek, waardoor de continuïteit gewaarborgd blijft.
Waardering voor vrijwilligers
Binnen de VVV zijn veel vrijwilligers werkzaam, die zich met passie de afgelopen jaren enorm hebben
ingezet om het toerisme in Oude IJsselstreek op de kaart te zetten. Hun inzet en lokale kennis en
betrokkenheid is ook voor de toekomst van belang. Hopelijk kan de nieuwe organisatie straks weer
een beroep doen op deze groep vrijwilligers.
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Wenst u meer informatie dan kunt u contact opnemen met de beroepskracht Helga Oldenhave.
Zij is bereikbaar op 0315-330345 en 06-55439914 of per mail h.oldenhave@vvvoude-ijsselstreek.nl.

