
Geacht college, beste raadsleden

Voor degene die mij nog niet kennen, ik ben Christ Schippers eigenaar van 't Geitenboerke en 
Bezoekerscentrum Toterfout. Wij zijn dus werkzaam in de recreatieve sector en hebben bij 't 
Geitenboerke ongeveer 10000 bezoekers per jaar. In ons bezoekerscentrum hebben wij een VVV 
agentschap.

Ik sta hier als kersverse voorzitter van de LTA. De Locaal Toeristische Adviesraad die namens de 
ondernemers in de recreatieve en toeristische sector advies geeft aan de gemeente. Jaarlijks is er 
altijd een gesprek geweest met de LTA en de wethouder. Wij waren dus ook erg verbaasd dat wij 
over het stopzetten van de subsidie van de VVV niet waren geïnformeerd. Helaas is ons deze keer 
vooraf geen advies gevraagd. Daarom maken we nu van deze gelegenheid gebruik om onze 
zienswijze aan u voor te leggen. Ik sta hier omdat het college van plan is de subsidie aan de VVV stop 
te zetten per 2021. Wij denken dat dit geen goed idee is...

Zelf ben ik lid van de LTA sinds 2005. Sindsdien is er veel veranderd in onze sector. Ook de VVV 's in 
onze regio en ook landelijk zijn anders gaan werken . We kunnen niet ontkennen dat de digitale 
wereld in onze sector volop aanwezig is en continu in beweging. Al onze gasten hebben een 
smartphone en kunnen alles opzoeken. Het foldermateriaal is er nog wel maar het aantal bakjes 
word snel minder.

Maar onze VVV heeft nog wel degelijk een functie. VVV Veldhoven en LTA Veldhoven hebben 
duidelijk afspraken gemaakt over wie wat doet. Nieuwe routes door Veldhoven, maar ook de 
koppeling naar Eindhoven en de Kempen, produktontwikkeling, het beheren van diverse apps, 
facebook, de agenda in het Veldhovens Weekblad en ook nog een baliefunctie.

De VVV is voor ons bedrijven een verbinder, een katalysator. Ook in dit digitale tijdperk zullenl er 
toch nog steeds mensen handen aan te pas moeten komen om de zojuist genoemde digitale wereld 
te vullen. Als er geen informatie op het internet wordt gezet kunnen onze gasten het er ook niet 
afhalen. Het lijkt zo simpel, maar iemand moet het wel doen.

Onze gasten zijn niet alléén toeristen. Zeker in deze gemeente hebben we een hele groep expats , 
studenten en arbeidsmigranten die leven en werken in onze gemeente. Maar ook onze eigen 
Veldhovenaren die ontspanning zoeken binnen Veldhoven.

Met het stopzetten van de subsidie aan de VVV komt die verbinder in groot gevaar. De website zal 
niet meer up to date zijn, maar ook het snelle facebook en het grote bereik van de VVV zal minder 
worden. Uiteindelijk zijn we bang voor minder toeristen, dus minder omzet voor ons en minder 
toeristenbelasting voor jullie!

De toeristenbelasting is al jaren een onderwerp in het jaarlijkse overleg met de gemeente en de LTA. 
De toeristenbelasting is in onze gemeente hoog ten opzichte van sommige andere gemeentes in de 
regio. Dit is dus een goede bron van inkomsten voor de gemeentekas. Een paar weken geleden heb ik 
aan wethouder Jeroen Rooyakkers gevragen om een specificatie van de bestedingen van dit geld. 
Binnen een week had ik reactie hierop; waarvoor mijn oprechte dank.

Het overgrote deel gaat naar de algemene middelen. Slechts 45 cent van de C 1.60 komt 
daadwerkelijk terug in onze sector. Als de subsidie van de VVV wordt stopgezet komt er dus bijna 
niets meer terug van de toeristenbelasting in onze sector. Dat zou erg jammer zijn en ik denk dat we 
ons af mogen vragen of dit wel terecht is.



Namens de LTA wil ik daarom vragen, geacht college en beste raadsleden, om deze bezuiniging toch 
nog is te bekijken en te beraden. Een stadsgemeente als Veldhoven kan volgens mij niet zonder een 
VVV. Het zou jammer zijn als we over twee jaar zeggen in november 2021.. "hadden we maar naar 
dat Geitenboerke geluisterd"

Dank u wel!


