
29  november  2017 , pag.  26

VVV Midden-Groningen klaar om
nieuwe gemeente te promoten
LOUIS VAN KELCKHOVEN

SAPPEMEER Het bezoekerskantoor
van de VVV Midden-Groningen
komt op het terrein van de histori-
sche werf Wolthuis in Sappemeer.

Op plaatsen waar veel bezoekers ko-
men, zoals de Van der Valk-vestigin-
gen in Westerbroek en Zuidbroek,
worden informatiepunten inge-
richt.

Daar liggen folders over wat er in
Midden-Groningen zoal te beleven
en te bekijken is, maar er staan ook
computers waarmee recreanten zelf
aan de slag kunnen. Een Franse sta-
giaire die haar talen spreekt, heeft
daartoe de afgelopen tijd teksten
voor de website vertaald in het En-
gels, Frans en Spaans.

,,Toeristen komen niet naar Mid-
den-Groningen, maar naar het

Noorden van Nederland’’, zegt voor-
zitter JohnPeter Elverding

De VVV Midden-Groningen telt
vier bestuursleden en drie aspirant-
bestuursleden. ,,Ideaal is een be-
stuur van tien tot vijftien mensen’’,
zegt Elverding. ,,Verspreid naar re-
gio en bedrijfstakken kunnen we zo
de bestuurslasten over het jaar heen
spreiden.’’

Woensdag 6 december houdt de
VVV Midden-Groningen een (open-
baar toegankelijke) ledenvergade-
ring in De Otter in Steendam. Leden
kunnen stemmen over de nieuwe

statuten. Daarin wordt uiteengezet
hoe de plaatselijke VVV de mooiste
plekjes, het erfgoed en de evene-
menten van Midden-Groningen
gaat promoten. Ook wordt iedereen
bijgepraat over de stand van zaken.

Om de nieuwe VVV van de grond
te tillen, hebben de drie gemeenten
(Hoogezand-Sappemeer, Slochteren
en Menterwolde) voor dit jaar en
volgend jaar in totaal 115.000 euro
beschikbaar gesteld.

Volgend voorjaar gaat VVV Mid-
den-Groningen een busreis door het
gebied organiseren. ,,Voor nieuwe
raadsleden, ondernemers en de
pers, maar ook voor bewoners. Dat
zijn wel 60.000 potentiële toeristen
in de eigen gemeente. Elverding:
,,Het blijkt dat veel inwoners wel be-
kend zijn met hun woonomgeving,
zonder te weten wat er elders in de
gemeente te koop is.’’

Bezoekerskantoor
op scheepswerf
Wolthuis in
Sappemeer
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