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ln de gemeenteraad van juni 2016 heeft u het college met een motie opgedragen om (naast
een nieuwe citymarketing-strategie) ook een toeristisch actieplan te leveren waarin de
versterking en uitbreiding van het toerisme in Roosendaal centraal staat.
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SAMENVATTING

De vrijetijdssector is in ontwikkeling zo ook Roosendaal. Naast het ontwikkelen van een nieuw
citymarketingbeleid is in de gemeenteraad van juni 2016 het college van B&W via een motie
opgedragen een toeristisch actieplan te leveren waarin de versterking en uitbreiding van het toerisme
in Roosendaal centraal staat. Dit omdat toerisme en recreatie waardevol zijn voor het economisch
profiel, identiteit en leefbaarheid van de stad en dorpen binnen de gemeente. De noodzaak van een
nieuw actieplan wordt tevens ingegeven door de groei van McArthurGlen Designer Outlet Rosada
zowel in omvang als aantrekkingskracht van extra toerisme en de ontwikkeling van het aangrenzende
recreatiepark De Stok.

Sinds 1998 is er geen actueel gemeentelijk toeristisch-recreatief beleid geformuleerd en heeft men
zich de laatste jaren voornamelijk gericht op het ontwikkelen en vermarkten van de binnenstad. Om
deze redenen is VisitBrabant als marketingorganisatie van de provincie en kennispartner op het
gebied van toerisme en recreatie gevraagd om een nieuw praktisch en activerend toeristisch recreatief
plan op te stellen om Roosendaal koers te kunnen bieden in een meerjarig succesvol leisure aanpak.

ln samenspraak met de gemeente en WV Roosendaal is de onderstaande vraagstelling
geformuleerd:

Hoe kan de gemeente Roosendaal koers geven aan een meerjarig succesyo/ leisure aanpak.

Deze vraagstelling omhelst de vraag naar een duurzame aanpak voor meer toerisme, meer
bestedingen en een betere synergie tussen de grootste toeristische trekpleisters in Roosendaal.

Gezien de vraagstelling is er gekozen voor het opstellen van een toeristisch recreatief actieplan
waarbij er analyses zijn gemaakt van het aanbod, de marketinginzet en de toeristische recreatieve
markt. Op basis van deze analyses is er een customer journey model voor het toerisme in Roosendaal
ontwikkeld welke inzicht geeft in de touchpoints (contactmomenten) van de potentiële toerist en
recreant tijdens zijn klantreis naar Roosendaal. ln de inspiratie- en oriëntatiefase is het bij de
verschillende touchpoints van belang om als bestemming top-of-mind te komen bijje doelgroep. ls
men eenmaal op bestemming dan dragen de touchpoints bij aan een tevreden en aangenaam verblijf
waardoor de bestedingen zullen doen toenemen.

Middels het strategisch- en operationeel plan is aangegeven op welk moment en op welke manier
Roosendaal op de verschillende touchpoints in kan spelen. De belangrijkste aandachtspunten voor
deze nieuwe aanpak zijn de positionering van het aanbod en de middelen om de gewenste doelgroep
te bereiken.

Zo is op basis van de analyse van het aanbod en de analyse van de toeristisch recreatieve markt
gebleken dat de interesses van de toeristen en recreanten perfect aansluiten op het huidige aanbod,
de trekpleisters van Roosendaal. Op basis hiervan zijn drie centrale thema's bepaald die de basis
vormen van de nieuwe positionering van het aanbod, te weten Shopping, Natuur en Avontuur. Het
thema Shopping heeft betrekking op het grote winkelaanbod van de binnenstad in combinatie met
McArthurGlen Designer Outlet Rosada. Natuur komt voort uit de aanwezigheid van de natuurgebieden
Landgoed Wouwse Plantage, Landgoed Visdonk (incl. Rozenven) en de Roosendaalse Vliet. Het
thema Avontuur is een combinatie van recreatiepark De Stok en de overige ondernemingen op het
gebied van toerisme en recreatie. Voorwaarde voor het laatste thema is echter wel dat het aanbod
avontuurlijk en onderscheidend wordt aangeboden. Middels deze indeling worden alle voorzieningen
binnen één of meerdere centrale thema's onderverdeeld en bedient deze positionering het totale
toeristisch recreatief aanbod in Roosendaal.

De verschillende analyses in combinatie met het customer journey model voor het toerisme van
Roosendaal laten zien dat er naast een duidelijke profilering ook een meertalig online platform nodig is
om de toerist op basis van zijn interesses te inspireren in de oriëntatiefase van zijn klantreis naar
Roosendaal. Daarnaast vervult hetzelfde platform een belangrijke rol in de verbredingsfase, de fase
waarin de bezoeker gaat bekijken waar hij wil overnachten, eten of drinken, en wil recreëren tijdens
zijn verblijf in Roosendaal. Waar de huidige website gericht is op alles wat Roosendaal te bieden heeft
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zal het nieuwe platform meertalig worden ingericht op basis van de interesses van de toerist. Zo zal de
landingspagina visueel aantrekkelijk worden ingericht op basis van de drie centrale thema's en enkele
relevante sub thema's en zijn de sub pagina's verdiepingen in het aanbod van dat betreffende thema.
Hierdoor wordt het mogelijk om het grote toeristisch aanbod van Roosendaal gestructureerd aan te
bieden aan de verschillende doelgroepen. Daarnaast biedt het de ondernemers de mogelijkheid bij
een of meerdere thema's aan te haken door het aanbieden van arrangementen waardoor de thema's
onderling ook weer verbonden worden.

De combinatie van de centrale thema's en het online platform bieden alle ondernemers binnen het
toeristisch recreatief veld de mogelijkheid om hierbij aan te sluiten en te profiteren van de voordelen
van deze vernieuwende aanpak en gezamenlijke kracht. Om dit te stimuleren worden er binnen de
verschillende centrale thema's werkgroepen opgericht die samen met de gemeente en de WV
invulling gaan geven aan dat thema middels het ontwíkkelen van nieuwe producten en
arrangementen.

Behalve de nieuwe strategie, structuur, profilering en middelen zijn in het operationeel actieplan
concrete acties uitgewerkt die als startpunt dienen voor een meerjarig succesvol leisure aanpak van
Roosendaal. Tevens zal het actieplan dienen als eerste invulling van het domein "genieten en
bezoeken" binnen de nieuwe citymarketingstrategie.
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I. ¡NLEIDING

1.1. Aanleiding voor het actieplan

De vrijetijdssector is in ontwikkeling, zo ook Roosendaal. Naast het ontwikkelen van een nieuw
citymarketingbeleid is in de gemeenteraad van juni 2016 het college van B&W via een motie
opgedragen een toeristisch actieplan te leveren waarin de versterking en uitbreiding van het toerisme
in Roosendaal centraal staat. Dit omdat toerisme en recreatie waardevol zijn voor het economisch
profiel, identiteit en leefbaarheid van de stad en dorpen binnen de gemeente. De noodzaak van een
nieuw actieplan wordt tevens ingegeven door de groei van McArthurGlen Designer Outlet Rosada
zowel in omvang als aantrekkingskracht van extra toerisme en de ontwikkeling van het aangrenzende
recreatiepark De Stok.

Sinds 1998 is er geen actueelgemeentelijk toeristisch recreatief beleid geformuleerd en heeft men
zich de laatste jaren voornamelijk gericht op het vermarkten van de binnenstad. Om deze redenen is
VisitBrabant als marketingorganisatie van de provincie en kennispartner op het gebied van toerisme
en recreatie gevraagd om een nieuw praktisch en activerend toeristisch recreatief plan op te stellen
om Roosendaal koers te kunnen bieden in een meerjarig succesvol leisure aanpak. VisitBrabant zal
hiervoor gebruik maken van eigen analyses, denkwijzen, ervaringen en modellen met in het bijzonder
het customer journey model. Dit model zal de basis bieden voor een vernieuwde aanpak voor het
toeristisch recreatief beleid in Roosendaal. Daarnaast dient het actieplan als eerste invulling van de
nieuwe citymarketingstrategie voor het vrijetijdseconomie-domein "genieten en bezoeken".

1.2. Onderwerp (definitie begrippen)

Het actieplan heeft betrekking op het toeristisch en recreatief aanbod en de aantrekkingskracht van
Roosendaal. Door middel van analyse van het huidige aanbod, de markt en de marketinginstrumenten
heeft VisitBrabant een strategisch advies opgesteld voorzien van een operationeel actieplan.

Onderstaand een toelíchting op de meest belangrijke begrippen ten behoeve van het actieplan:

Toerisme

Toerisme en recreatie overlappen elkaar enigszins. Toeristische en recreatieve
activiteiten zijn beide activiteiten die je onderneemt in je vrije tijd. Maar bij toeristische
activiteiten gaat het alleen om (recreatieve) activiteiten die in een andere omgeving
plaatsvinden. Bijtoerisme staat het reizen centraal. Op grond van het reisdoelworden vier
vormen van toerisme onderscheiden.

o Zakentoerisme. Hieronder vallen alle reizen die voor het werk of voor scholing
worden gemaakt, waarbijje niet thuis en niet bijfamilie overnacht.

o Binnenlands toerisme. Hiertoe behoren alle vakantiereizen in eigen land.
. lnkomend toerisme. Dit zijn alle reizen van buitenlanders die tijdens hun vakantie

Nederland bezoeken.
. Uitgaand toerisme. Dit omvat alle reizen van Nederlanders die naar het buitenland op vakantie

gaan.

De focus van het actieplan is gericht op binnenlands en inkomend toerisme zowel recreatief als
zakelijk aangezien dit de grootste en belangrijkste vormen van toerisme zijn voor Roosendaal.

Recreatie

Terwijl toerisme zich richt op alle activiteiten waarin reizen centraal staat, omvat
recreatie ook activiteiten thuis of in de woonomgeving. Onder recreatie vallen alle activiteiten die je in
je vrije tijd verricht. ln onderzoek statistieken wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen de
verschillende vormen van recreatie, zoals dag- en verblijfsrecreatie.
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Dagrecreatie. Hieronder worden alle activiteiten verstaan die minimaal twee uur en
maximaal vierentwintig uur duren en waarbij geen overnachting plaatsvindt.
Verblijfsrecreatie. Dit valt meestal onder de noemer toerisme. Bijverblijfsrecreatie duurt
de recreatieve activiteit langer dan één dag en men overnacht ergens anders dan
thuis.

1.3. Vraagstelling

De gemeente Roosendaal verzoekt tot een praktisch en activerend toeristisch recreatief plan om
Roosendaal koers te kunnen bieden in een meerjarige succesvolle leisure aanpak.

1.4. Doelstellingen

Naar aanleiding van de vraagstelling zijn er drie subdoelstellingen geformuleerd, die voortkomen uit
het hoofddoel, namelijk:

Hoe kan Roosendaal koers geven aan een meerjarig succesvolleisure aanpak.

Het hoofddoel is te onderscheiden in aantal subdoelen, namelijk:

1. Hoe kan Roosendaal meer toeristen aantrekken?
2. Hoe zorgen we ervoor dat bezoekers (toeristen & recreanten) meer besteden?
3. Hoe kan Roosendaal de synergie tussen de grootste toeristische trekpleisters optimaliseren?

1.5. Werkwijze

gemeente en VW de opdracht gezamenlijk als opdrachtgever hebben begeleid
ln dit rapport beschrijven wij de mogelijkheden voor Roosendaal om meer toeristen aan te trekken en
de recreatieve bestedingen te laten stijgen. Hiervoor hebben wij studie gemaakt van de diverse reeds
verschenen notities en onderzoeken over dit onderwerp in Roosendaal. Daarnaast hebben wij
aanvullend deskresearch uitgevoerd en recente landelijke en regionale gegevensbronnen
geraadpleegd, zoals CBS, NBTC Holland Marketing, NIPO Research en Motivaction. Bij het
verzamelen van onderzoeksgegevens is gebruik gemaakt van de diensten en rapporten van
VisitBrabant. Aanvullend zijn er interviews en sessies gehouden met de opdrachtgevers en de
belangrijke stakeholders op het gebied van toerisme en recreatie in Roosendaal. De opdrachtgevers
te weten de gemeente en VW Roosendaal hebben de opdracht gezamenlijk begeleid.

De werkwijze en aanpak van VisitBrabant is "consumer en service based" wat betekent dat we hebben
gekeken naar de kracht van Roosendaal en de interesses van de consument om te komen tot een
nieuwe strategie. Hiervoor is gebruik gemaakt van het customer journey model van VisitBrabant welke
vertaald is naar de toeristische omgeving van Roosendaal. Deze customer journey is het uitgangspunt
geweest voor de nieuwe strategie en het operationeel actieplan. Een plan welke gericht is op de klant!

1.6. Opbouw van het rapport

Het Toeristisch Recreatief ActiePlan (TRAP) kent een chronologische opbouw waarbij eerst het
toeristisch en recreatief aanbod, de markt en de bijbehorende marketinginstrumenten in kaart zijn
gebracht en geanalyseerd. Op basis daarvan is vervolgens het strategisch advies geformuleerd.
Behalve een strategisch advies geeft het plan concrete handvatten voor verdere uitwerking van het
actieplan.

o
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2. ANALYSE TOERISTISCH RECREATIEF AANBOD

2.1. Huidig aanbod

Roosendaal is een charmante en levendige stad. Een ondernemende gemeente, rijk aan diversiteit en
allure. Roosendaal beschikt over een groot en divers aanbod van toeristische en recreatieve
faciliteiten op het gebied van verblijfs- en dagrecreatie, evenementen, activiteiten en arrangementen.
Voor een volledig overzicht van deze voorzieningen, zie bijlage 1. Helaas is het op basis van de
beschikbare gegevens niet mogelijk om de bezoekersaantallen en profielen te herleiden. Van de
grootste en belangrijkste toeristische trekpleisters van Roosendaal zijn echter wel bezoekersaantallen
voorhanden.

2.2. Verblijfsrecreat¡e

Binnen de stadsgrenzen van Roosendaal bevinden zich vier hotels. Een vijfde hotel wordt naar
verwachting in 2019 gerealiseerd op het recreatiepark De Stok. Naast de hotels heeft Roosendaal
acht campings en zeven Bed and Breakfast gelegenheden verspreid over de gehele gemeente met
een focus op Roosendaal en de Wouwse Plantage.

2.3. Dagrecreatie

Gezien de diversiteit van de verschillende recreatieve voorzieningen worden ze in deze paragraaf
gecategoriseerd. Voor een volledige overzicht, zie bijlage 1.

Winkels & horeca

Roosendaal heeft een binnenstad mel297 winkels en 168 horecagelegenheden. Dezezi)n verspreid
over het centrum ((oude) Markt, Nieuwe Markt, Tongerloplein) van de stad en drie overdekte
winkelgebieden respectievelijk Passage, Roselaar en Biggelaar. Daarnaast beschikt de stad over een
Oostplein/ GoStores concentratie van grootschalige detailhandelsvestigingen aan de 458 en een
groot outletcentrum gelegen aan de snelweg 417, het McArthurGlen Designer Outlet Rosada met
jaarlijks 1 .200.000 bezoekers.
Gezien de investeringen van de gemeente in de binnenstad, de aantrekkingskracht van McArthurGlen
Designer Outlet Rosada, de grote concentratie van winkels en haar geografische locatie trekt
Roosendaal naast veel Nederlanders ook veel Belgische bezoekers.

Fun & sport:

Het merendeel van het grote aanbod van verschillende voorzieningen in deze categorie, is te vinden
op het recreatiepark De Stok met gezamenlijk in totaal gemiddeld 1.000.000 bezoekers per jaar. Op
dit moment telt het recreatiepark veertien voorzieningen van een indoor skydive centrum, kartbaan en
een escaperoom tot een wellness centrum, zwembaden en een duikcentrum. Daarnaast is er ook
horeca aanwezig op het park in de vorm van een brasserie, restaurants en een grand café en biedt
het park voldoende ruimte voor aanvullende leisure initiatieven in de toekomst. De ondernemers,
verenigd in Ondernemersvereniging De Stok op het recreatiepark werken samen door het aanbieden
van arrangementen. Ook verschillende dagrecreatiebedrijven op het park hebben een (openbare)
horecagelegenheid. Tevens wordt het parkeerterrein gebruikt als evenemententerrein, bijvoorbeeld
voor een circus of muziekevenement. Momenteel worden er door de ondernemers van het
recreatiepark initiatieven ondernomen om de uitstraling en aantrekkelijkheid van het park te
verbeteren vanuit de ambitie om gezamenlijk de aantrekkingskracht te verhogen. Zo is er achterstallig
groenonderhoud en wil men graag toe naar eenduidige uitstraling passend bij een recreatiepark.

Naast het recreatiepark biedt Roosendaal verspreid over de stad en de kerndorpen tal van andere
recreatieve voorzieningen. Voor kinderen is er een breed aanbod aan speeltuinen en een
kinderboerderij. Voor jongeren en volwassenen biedt de stad eindeloze recreatieve mogelijkheden. Zo
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zijn er een aantal paardensportcentra en visvijvers en is er gelegenheid tot klimmen,
handboogschieten, biljarten, golfen, jeu de boules en zijn er sportparken waar vrijwel elke sport
beoefend kan worden zoals voetbal, atletiek, korfbal, rugby, tennis, schieten, turnen, soft & honkbal en
nog veel meer. Daarnaast beschikt Roosendaal over een voetbal- en (binnenkort ook)
wielerexperience.

Culturele en/of cultuurhistorische bestem m ingen :

Ook de cultuurhistorische bestemmingen zijn voor de toeristische aantrekkingskracht van Roosendaal
van groot belang en de diversiteit hiervan is ook erg groot. Naast een schouwburg in het centrum
beschikt Roosendaal ook over twee openluchttheaters waarvan één in Roosendaal en de ander in
Nispen, achter de kerk. Behalve de theaters zijn er vele podia waaronder de Sint Jan, Het Muziekhuis,
Het Kadehuis, Anno 1810, Parrotia, openluchtpodium T-Plein en het cultureelcentrum De Geerhoek in
Wouw. Musea en Galerijen zijn goed vertegenwoordigd in de gemeente.
Enkele bekende musea zijn Museum Tongerlohuys, het Grafisch Museum in den Groenen Zonck in
Wouw, het Brandweermuseum in Plantagecentrum van Landgoed Wouwse Plantage, het
Commandomuseum in Engelbrecht van Nassaukazerne in Roosendaal en het Nationaal
Voetbalmuseum de Voetbalexperience in het Herstaco stadion.
De Kasteelweide in Wouw verdient een aparte vermelding vanwege haar cultuurhistorische waarde en
de archeologische vondsten die daar zijn gedaan. Op dit moment worden er initiatieven ontplooid om
de recreatieve waarde van de Kasteelweide te vergroten.

Stads-/buurtparken:

Stads- en buurtparken hebben naast een lokale functie ook een toeristische aantrekkingskracht. Zeker
als de parken zijn voorzien van attractieve voorzieningen zoals speeltuinen, dierenparkjes en ruimte
en faciliteiten bieden om te hardlopen, skaten of schaatsen. Enkele bekende en toeristische parken
zijn Emile van Loonpark, Park Vrouwenhof, Burg. Godwaldtpark en Burg. Marijnenpark.

Natuur en landschap

Roosendaal heeft een uitgebreid, afwisselend en toeristisch recreatief aantrekkelijk natuurlandschap
zowel binnen als buiten de gemeentegrenzen. Roosendaal ligt op de grens van zand en zeekleiwat
zichtbaar is in het landschap. ln het zuiden liggen de bossen en landgoederen terwijl de polders in het
noorden een meer agrarisch karakter hebben. De belangrijkste natuurgebieden zijn: Landgoed
Wouwse Plantage, De Roosendaalse bossen (Visdonk en Rozenven) en de Roosendaalse wateren
(De Vliet, de beekdalen en de turfvaarten). Alle gebieden zijn in meer of mindere mate voor toeristen
toegankelijk en voorzien van wandel- en fietsroutes. Het Landgoed Visdonk heeft reeds de officiële
status van Natuurpoort. Deze status is eveneens aangevraagd en toegekend voor het Landgoed
Wouwse Plantage waarvan het gebied op dit moment opnieuw in ontwikkeling is genomen als
recreatieve poort voor bewoners en toeristen. De Wouwse Plantage is het eerste grote bosgebied
nabij Rotterdam en heeft daarmee een grote bovenregionale aantrekkingskracht.

De landgoederen en de omgeving van Visdonk en Wouwse Plantage maken onderdeel uit van
de Brabantse Wal. De Brabantse Wal is een opvallend landschap in West-Brabant, op de grens met
Zeeland en Vlaanderen (België). De Brabantse Wal is één van de drie mooiste landschappen die
Noord-Brabant rijk is. Deze'Landschappen van allure'dragen in belangrijke mate bij aan een
hoogwaardig leef-, vestiging- en toerismeklimaat.l

2.4. Evenementen

ln Roosendaal worden jaarlijks ruim 700 verschif lende evenementen georganiseerd variërend van
aard, duur, impact en grootte.
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Vanuit Citymarketing Roosendaal wordt ingezet op een specifieke positionering van ster-events. Het
gaat om extra aandacht, ondersteuning en extra promotie van met name die evenementen
(programma's) met een bijzondere toegevoegde waarde voor de marktpositie van Roosendaal. Het
gaat daarbijvooralom:

1. bovenlokale aantrekkingskracht
2. marktverruiming
3. commerciëlespin-off
4. het beeldbepalende karakter

ln het evenementenbeleid is bepaald dat het CityMarketingBureau jaarlijks de formele ster-events
aanwijst. Gelet op bovenstaande criteria biedt het huidige omvangrijke evenementenaanbod in deze
zeker een aantal kansrijke events; desondanks is er nog behoefte aan evenementen met een grote
onderscheidende toeristische aantrekkingskracht.

Momenteel is een groot aantal evenementen(programma's) belangrijk voor de toeristische
aantrekkingskracht van Roosendaal; denk bijvoorbeeld aan: de Roosendaalse Wielerzomer (Draai
(van de Kaai), Nationale Jeugdronde), Winter in Roosendaal (de ijsbanen: lce World
RoosendaalMouw on lce), carnaval, de Roosendaalse Kermis, de Halve Marathon van Roosendaal,
Roosendaal Beach Event, Blommenkinders, de jaarmarkt, het Hap Stap Festival, het
festivalprogramma van Palm Parkies en Roosendaal Danst.

2.5. Trekpleisters

Binnen Roosendaal bevinden zich een aantal te onderscheiden gebieden met een belangrijke
toeristisch-recreatieve functie variërend van een natuurlijk tot stedelijk decor.

Belangrijke natuurlijke trekpleisters:
o Landgoed Wouwse Plantage
o Landgoed Visdonk (incl. Rozenven)
¡ De Roosendaalse wateren (De Vliet, de beekdalen en de turfvaarten)

Belan grijke stedelijke trekpleisters :

. Binnenstad (Roselaar, Passage, (oude) Markt, Nieuwe Markt en Tongerloplein)
o McArthurGlen Designer Outlet Rosada
. Recreatiepark De Stok

2.6. Toeristische informatiepunten

Voor toeristische informatie en dienstverlening kan men terecht bij de vestigingen van WV
Roosendaal en de VW-vestigingen te Wouw en Nispen. Naast de VW's worden op druk bezochte
locaties informatiepunten ingericht waar de recreant en toerist relevante lokale informatie kan vinden.

WV-Roosendaal voert de toeristische promotie, marketing en productontwikkeling uit voor
Roosendaal en het bijbehorende verzorgingsgebied. De activiteiten van WV Roosendaal richten zich
op bevordering van de naamsbekendheid en het imago van Roosendaal, promotie van het toeristisch-
recreatieve product Roosendaal in al haar facetten, verhogen van de bezoekersaantallen en -
frequentie aan toeristisch-recreatieve voorzieningen, bevorderen van groepsdagtochten, bevorderen
van gecombineerde bezoeken en daarmee het vergroten van de bestedingen.

De VW is de aangewezen organisatie voor de operationele uitvoering van de lokale
marketingactiviteiten. Het belang van deze organisatie wordt versterkt door de strategische alliantie
die de Brabantse WV's zijn aangegaan met Visit Brabant. Deze alliantie heeft als doel de krachten te
bundelen en kennis en diensten onderling te delen.
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Naast de informatieve en dienstverlenende functie is VW Roosendaal ook de evenementen
coördinator en de organisatie als het gaat om de promotie van de stad in de regio en ver daarbuiten.
Behalve een brandstore initieert en coördineert de WV promotionele campagnes op strategisch
belangrijke locaties zoals onder andere in de provincie Antwerpen. Bij de uitvoering van haar
promotietaak werkt de WV nauw samen met haar publieke en private zakenpartners.
Voor een volledig overzicht van de marketingactiviteiten die de VW ontplooit zie, hoofdstuk 4 analyse
marketinginstrumenten.

Binnen de nieuwe organisatie van het CityMarketingBureau (CMB) zal de VW samenwerken met het
gemeentelijk team communicatie. Beide organisaties zijn toevertrouwd met de gemeente brede
communicatie van Roosendaal. De VW als toeristische dienstverlener en marketingonderneming
voor de vrijetijdseconomie en de dienst communicatie met projecten rondom wonen, veiligheid,
welzijn, logistiek, groen, etc.

2.7. lnfrastructuur

Naast een uitgebreid en divers aanbod verspreid over de gehele gemeente is het noodzakelijk een
goede infrastructuur te faciliteren voor de bezoekers en inwoners van Roosendaal. Denk hierbij aan
wegen en bewegwijzering van en naar de toeristische trekpleisters/evenementen evenafs route
gebonden recreatieactiviteiten zoals fiets en wandelroutes zowel binnen als buiten de
gemeentegrenzen.

2.7.1. Autoverkeer

Roosendaal ligt op kruispunt van snelwegen 458 oost - west (Duitsland - Zeeland) en 417 Noord-Zuid
(Rotterdam - Antwerpen) (bij knooppunt De Stok). Gelegen aan de rijksweg A58 vormt Roosendaal de
verbinding tussen de oost- en westkant van de provincie Noord-Brabant. Deze verbindingsweg vormt
een belangrijke route voor met name het toerisme uit eigen land en Duitsland.

2.7.2. Wandel- en fietsverkeer

Roosendaal beschikt over een groot aanbod van bewegwijzerde wandel- en fietsroutes. Deze routes
worden door verschillende partijen geÏnitieerd en gecoördineerd. Geconstateerd moet worden dat er
geen algemene coördinatie is van het lokale aanbod wandel- en fietsroutes en dat een gedeelte van
deze routes niet meer actueel is en onderhouden wordt. Roosendaal en omgeving is daarnaast
opgenomen in het fiets- en wandelknooppuntennetwerk van het Routebureau Brabant, LAW's (Lange
Afstand Wandelpaden) van Nivon en Wandelnet, Landelijke Fietsroutes, routes van ANWB en de
verschillende natuurorgan isaties.

2.7 .3. Open baar vervoer

Het openbaar vervoer in Roosendaal bestaat uit treinverbindingen van de Nederlandse Spoorwegen
en stads- en streekbussen van Arriva. Roosendaal beschikt over één station, station Roosendaal.
Het station vormt het knooppunt voor het openbaar vervoer tussen de verschillende trekpleisters in de
gemeente. ln Roosendaal vertrekken treinen naar de knooppunten Breda, Dordrecht, Vlissíngen en
internationale treinen naar Antwerpen en Brussel. Bussen van Arriva zorgen voor verbindingen met
verschillende delen van de stad en omliggende dorpen en steden.

2.7 .4. Toeristische bewegw¡jzer¡ ng

Roosendaal heeft een beperkte toeristische bewegwijzering. Deze is niet up-to-date en ook niet
conform de toeristische standaards. Een herkenbare bewegwijzering is niet alleen van belang voor de
cityhospitatity maar heeft ook promotionele werking richting de recreant en toerist.
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2.7.5. Verbinding toeristische trekpleisters

Ondanks de krachtige concentratie van de toeristische voorzieningen in het centrum en de westelijke
zijde van de stad zijn deze gebieden onderling niet middels een korte en aantrekkelijke verbinding
verbonden. Voor een gecombineerd bezoek aan beide toeristische trekpleisters van de stad is men
aangewezen op het openbaar vervoer of de algemene wandel-, fiets- en autoroutes in de binnenstad

2,8. Relevanteconclus¡es

De gemeente Roosendaal beschikt over een groot en divers aanbod van toeristische en recreatieve
voorzieningen.
. ln 2019 wordt er mogelijk een nieuw hotel gerealiseerd op recreatiepark De Stok.
¡ Met 297 winkels en één van de drie Nederlands grootste factory outlet centra bezit Roosendaal

een grote concentratie winkels die naast veel Nederlanders ook veel Belgen aantrekt.
o Het McArthurGlen Designer Outlet Rosada wordt jaarlijks bezocht door 1.200.000 bezoekers.
o Recreatiepark De Stok beschikt over een groot en onderscheidend vrijetijdsaanbod met een

geschat bezoekersaantal van één miljoen bezoekers per jaar.
o Het onderhoud en de uitstraling en aantrekkelijkheid van Recreatiepark De Stok dient verbeterd

te worden.
. Roosendaal heeft een uítgebreid, añruisselend en toeristisch-recreatief aantrekkelijk

natuurlandschap waarbij het Landgoed Visdonk de officiële status heeft van Natuurpoort welke
tevens ook aangevraagd en toegekend is voor het Landgoed Wouwse Plantage.

. De Wouwse Plantage is het eerste bosgebied nabij Rotterdam en heeft daarmee een grote
bovenregionale aantrekkingskracht.

¡ Roosendaal heeft met ruim 700 verschillende evenementen een uitgebreide
evenementenkalender.

. Roosendaal is goed bereikbaar voor toeristisch verkeer door haar ligging aan een kruispunt van
snelwegen Noord-Zuid en Oost-West

o Er is een groot aanbod van wandel- en fietsroutes. Er is echter geen algemene coördinatie op het
aanbod en een aantal routes zijn niet meer onderhouden en actueel.

o De toeristische bewegwijzering is niet meer up-to-date.
¡ Er is geen korte en aantrekkelijke verbinding tussen de toeristische trekpleisters in de binnenstad

en aan de westelijke zijde van de stad.
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3. MARKTANALYSE

Deze paragraaf behelst een analyse van de toeristisch recreatieve markt voor Roosendaal
inclusief de te verwachten ontwikkelingen op korte termijn. Aangezien er op gemeentelijk niveau
vrijwel geen actuele onderzoeksgegevens beschikbaar zijn, is een groot gedeelte van de analyses
gebaseerd op onderzoeken op provinciaal niveau. De gegevens over de bewoners van Roosendaal
komen uit het digipanel waarbijten behoeve van het citymarketingplan een vragenlijst is afgenomen.

3.1. Vakanties buitenlandse gasten

Het aantal buitenlandse gasten in de provincie Noord-Brabant is in 2016 gestegen t.o.v. 2015 (+3%).
Dit is ook het geval voor het totaal aantal overnachtingen van buitenlandse gasten in Noord-Brabant
(+4o/o).2

Ziefiguurl.l inbijlage2voor deontwikkelinginhetaantal buitenlandsegastenenovernachtingenin
Noord-Brabant in de periode 2006 tot 2016

De meeste buitenlandse gasten komen in 2016 evenals voorgaande jaren uit België en Duitsland.
Bovendien laten deze twee landen aljaren de meeste groei zien vergeleken met andere
herkomstlanden. Spanje laat de grootste groei zien t.o.v. 2015 met een toename van 48o/o. Echter
gaat het hierbij om een relatief kleine markt. 89% van de buitenlandse bezoekers kwam in 2016 uit
Europa.3

Zie figuur 1.2 in bijlage 2 voor de herkomstlanden van de buitenlandse gasten in Noord-Brabant in de
periode 2006-2016

Vanwege de geografische ligging van Roosendaal zijn de Belgische gasten na de toeristen uit eigen
land de belangrijkste doelgroep voor Roosendaal gevolgd door de Duitsers. Onderstaand een
vergelijking van de Belgische en Duitse toeristen op basis van een aantal relevante factoren.

Belqische toerist Duitse toerist
86%o toeristisch. 10o/o zakeliik Motief bezoek 860/o toeristisch, 9olo zakeliik
Meeste gasten in hotels
(670/o), echter meeste
overnachtingen in bungalows
(52o/o\

Accommodatie Meeste gasten in hotels
(52o/o), echter meeste
overnachtingen in bungalows
(47o/o\

3,7 nachten Gemiddeld aantal
overnachtinqen

5,3 nachten

Bos en heide in Zuid-
Nederland

Bestemming De kust

Gedurende het gehele jaar
(met een kleine piek in de
zomer)

Moment verblijf in
Nederland

Met name in het 2e en 3e
kwartaal

Auto (81%) Vervoermiddel Auto (78olo)

Vlaanderen (9Io/o) Herkomst Grensregio's Noordrijn-
Westfalen (48olo) en
Niedersachsen (!4o/o)

Met name gezinnen met
kinderen

Type gast Met name gezinnen met jonge
kinderen

Online boeken is zowel bij
korte als lange vakanties een
veelqebruikte methode

Wijze boeking NL vakantie Meer dan de helft van de
Duitse gasten boekt de
vakantie online

Invloed van internet als
middel om te boeken sterk
gegroeid & opvallende groei in
gebruik van veiling- en
kortinosites

Overig Maar liefst 90Yo
herhaal bezoekers, waarvan
680lo gedurende de afgelopen
3 jaar
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Per dag: €t77 ,-
Per verbliif: €320.-

Gemiddelde bestedingen
alle toeristen

Per dag: €172,-
Per verbliif: €442.-

Per dag: €L40,-
Per verblijf: €27t,-

Gemiddelde bestedingen
shortbreaks (verblijf 1-3

nachtenl

Per dag: €I44,-
Per verblijf: €295,-

a

a

a

a

Bronnen: NBTC, 2016 (Marketscan België en Marketscan Duitsland)

3.2. Vrijetijdsgedrag buitenlandse gasten

Hoe de buitenlandse gasten hun vrijetijd besteden is te herleiden uit een aantal verschillende
onderzoeken. Onderstaand de belangrijkste conclusies:

Veel Duitse en Belgische gasten ondernemen tijdens hun verblijf in Noord-Brabant activiteiten in
de natuur. Ze ontdekken de gebieden te voet of per fiets. Kwalitatief onderzoek van Motivaction uit
2016 toont aan dat Belgen de Nederlandse natuur beter verzorgd en meer geordend vinden dan
hun eigen natuur. Voor Duitsers heeft vooral het Nederlandse strand een grote Ç

aantrekkingskracht. Maar ook de platte landschappen zijn wat hen betreft kenmerkend voor de
Nederlandse natuur. a

Aangezien het bezoek aan de natuur in de meeste gevallen voor hen niet het hoofdmotief van het
bezoek is, koppelen Belgen en Duitsers er ook andere activiteiten aan. Denk dan aan een
combinatie van stad en natuur of natuur en bezoek aan een evenement.s
Belangrijkste vrijetijdsactiviteiten voor internationale zakelijke bezoekers (naast de zakelijke
redenen zelf waarvoor ze een bezoek brengen aan Nederland) zijn het maken van een
stadswandeling, gevolgd door bar of café bezoek en wandelen. Ook bezoek aan een
(gastronomisch) restaurant en funshoppen zijn populaire activiteiten voor de zakelijke bezoeker.6
Noord-Brabant heeft per jaar bijna 4 miljoen daguitstappen door buitenlanders. Dit is een klein
aandeel als we het vergelijken met de 221 miljoen uitstapjes die Nederlanders ondernemen in
Noord-Brabant.T
Belgen ondernemen volgens WES research & strategy jaarlijks zo'n 2,7 miljoen daguitstappen in
Noord-Brabant. Populaire activiteiten van Belgen in Nederland zijn: openluchtrecreatie (35%),
funshoppen (33%) en het bezoek aan een stad (25%). 8

Van alle bijna 46,8 miljoen daguitstappen die Duitsers jaarlijks ondernemen in ons land, wordt een
miljoen in Noord-Brabant ondernomen. Limburg is veruit de meest bezochte provincie door
Duitsers voor dagbezoek aan Nederland, zo blijkt uit onderzoek van NBTC. De populairste
activiteiten van Duitsers tijdens dagbezoek in Nederland zijn winkelen in een (binnen)stad (52o/o),

uit eten gaan in een restaurant (39%) en bezoek aan een stad (37%).e
Roosendaal is de populairste stad voor het bezoek van Belgen woonachtig in één van de 18
gemeenten uit Provincie Antwerpen aan een Nederlands winkelgebied of een specifieke
Nederlandse winkel.lo
Roosendaal ontvangt vooral bezoekers vanuit volgende Antwerpse gemeenten (vanuit 18
geselecteerde in dit onderzoek), Essen (48Vo), Kalmthout (19o/o) en Antwerpen (17o/o).11

Voor meer dan 50% van de respondenten zijn het goedkoper aanbod, het type
aanbod en de gezelligheid de doorslaggevende bezoekmotieven voor een bezoek aan een
Nederlands winkelgebied. Specifiek voor Roosendaal zijn respectievelijk nabijheid (afstand van
woning) en daguitstap ook twee belangrijke bezoekmotieven.l2

a

a

a

a

3.3. Vakanties binnenlandse gasten

De belangrijkste toeristische doelgroep voor Roosendaal zijn toeristen uit eigen land. Onderstaand de
ontwikkelingen van het aantal binnenlandse vakanties inclusief de belangrijkste conclusies:

Het aantal binnenlandse vakanties in Noord-Brabant in 2016 ligt l3% hoger dan in 2015 en staat
wederom gelijk aan het aantal vakanties in 2012 na een kleine dip. Noord-Brabant komt daarmee
op de derde plaats en gaat nek aan nek met de nummer twee: Limburg. Gelderland behoudt haar
positie als koploper. Noord-Brabant laat samen met Drenthe de grootste stijging zien binnen de
top 5 provincies t.o.v. vorig jaar.13

a
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a

Zie figuur 1 .3 in bijlage 2 voor het aantal binnenlandse vakanties in de top vijf provincies in de periode
2006-201 6

Een vakantie in Noord-Brabant wordt om veel verschillende redenen ondernomen. De drie meest
ondernomen vakantietypen zijn: een vakantie met vrienden of familie, een op natuur gerichte
vakantie of bezoek aan een attractiepark.la

Zie figuur 1 .4 in bijlage 2 voor de acht meest ondernomen toeristische vakantietypen in Noord-Brabant
in 2016

Zie figuur 1 .5 in bijlage 2 voor de meest ondernomen uitstapjes tijdens vakanties in Noord-Brabant

Enkele belangrijke conclusies

De top vijf activiteiten van een bezoek aan Noord-Brabant bestonden uit respectievelijk uit eten
gaan 65%, wandelen 5670, zwemmen 40o/o, funshoppen 30% en fietsen 24%.
Zowel het aanbod van Noord-Brabant als het profiel van de binnenlandse gasten zijn van invloed
op de hoge of juist lage score van de uitstapjes. Bijvoorbeeld: bezoek aan pretpark scoort hoog
vanwege Efteling en Safaripark Beekse Bergen. Daarnaast is Noord-Brabant een populaire
vakantiebestemming voor gezinnen met kinderen. Deze doelgroep is bovengemiddeld
geïnteresseerd in bezoek aan pretparken. Daarnaast verblijven veel gasten in een bungalowpark
waar binnen- of buitenzwemmen vaak mogelijk is. rs

Wandelen, zwemmen en winkelen zijn actíviteiten die tijdens de vakantie door de jaren heen
steeds minder zijn ondernomen in Noord-Brabant. Uit eten gaan en fietsen laten over de
afgelopen tien jaar echter een groei zien.1ô

Zie figuur 1.6 in bijlage twee voor de ontwikkeling van de top vijf uitstapjes tijdens vakanties in Noord-
Brabant 2006-2016

Onderstaand een schematisch profiel van de binnenlandse toerist

a

a

Nederlandse toerist in Noord-Brabant
Accommodatie Meeste vakanties en overnachtinqen in bunqalows

Gemiddeld aantal
overnachtinoen

4,7 nachten

Bestemming binnen Noord-
Brabant

Bos en/of heide omgeving (600/o)

Moment verblijf in Noord-
Brabant

Met name in het 2e (260/0) en 3e (37o/o) kwartaal

Vervoermiddel Auto 190%)
Herkomst Met name Zuid-Holland (25o/o), Noord-Brabant (21olo) en Noord-

Holland l15olo).
Type gast Met name gezinnen met kinderen (51%), de gemiddelde

qroepsqrootte is 4,1 Þersonen.
Wijze boeking

accommodatie in Noord-
Brabant

760lo online geboekt, 12olo telefonisch, veelal direct bij
accommodatie bv (boekingscentrale) bungalowpark geboekt

Boekingsmiddel online
boekinq

L9o/o van de online boekingen is via een smartphone of tablet
qedaan

Informatie inwinnen Inform atie wordt i ngewon nen bij accom modatieverschaffers
(23o/o) en websites met beoordelingen van andere reizigers
(22o/o).

Gemiddelde bestedingen Per dag : €29,-
Per verbliif: €165.-

Bron: CVO,2016
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a

a

Zie figuur 1.7 in bijlage twee om te herleiden waar de binnenlandse toeristen die in Noord-Brabant op
vakantie gaan vandaan komen.

3.4. Vrijetijdsgedrag binnenlandse gasten

Hoe de binnenlandse gasten hun vrijetijd besteden is te herleiden uit een aantal verschillende
onderzoeken. Onderstaand de belangrijkste conclusies:

o Het aantal uitstapjes in Noord-Brabant komt uiI op 221 miljoen in 2015.17
¡ Noord-Brabant is daarmee als bestemmingsprovincie voor uitstapjes bovengemiddeld gegroeid in

vergelijking met de groeivoor heel Nederland.ls

Zie figuur 1 .8 in bijlage 2 voor het aantal uitstapjes van Nederlanders in Noord-Brabant naar
verschillende clusters.

Na een daling van het aantal activiteiten voor vrijwel alle clusters in 2010, laat2015 in een aantal
gevallen weer een stijging zien. Met name buitenrecreatie, uitgaan, recreatief winkelen, bezoek
aan evenementen, waterrecreatie en -sport zijn sterk gegroeid t.o.v. vijf jaar eerder. 1e

Ondanks de daling in aantal uitstapjes naar attracties is dit nog steeds een activiteit die t.o.v. het
Nederlands gemiddelde relatief vaak in Noord-Brabant ondernomen wordt. Bij attracties gaat het
om attractieparken zoals de Beekse Bergen en de Efteling en kermissen, m.n. de Tilburgse
kermis. Maar ook recreatief winkelen en uitgaan worden relatief veel in Noord-Brabant
ondernomen. 20

85% van de uitstapjes die in Noord-Brabant ondernomen worden, wordt door Brabanders zelf
ondernomen. 40% speelt zich af in de eigen gemeente. 21

Belangrijke activiteiten in het cluster buitenrecreatie zijn fietsen en wandelen in de natuur. Noord-
Brabant beschikt over verschillende recreatiegebieden en Nationale Parken die een grote
aantrekkingskracht hebben op de eigen inwoners, maar ook op inwoners van andere provincies.
Uit onderzoek van NBTC-NIPO Research in opdracht van Staatsbosbeheer blijkt dat jaarlijks meer
dan 1,2 miljoen Nederlanders de Loonse en Drunense duinen bezoeken, waarvan 18% niet uit
Noord-Brabant komt.22

3.5. Verwachte ontwikkelingen

. Meer korte vakanties
ln de afgelopen decennia zijn het aantal korte vakanties harder gegroeid dan het aantal lange
vakanties. Mensen met een hoger inkomen kunnen gemakkelijker en vaker (korte) vakanties boeken
Bovendien brengen de technologische ontwikkelingen het aanbod alsmaar dichter bij de consument.

o Opmars van mobiel internet
Circa 81o/o van alle vakanties wordt via internet geboekt. Terwijl het boeken van vakanties via de
desktop pc en laptop in 2016 afneemt ten opzichte van 2015 (-3%) laten de tablet en iPad juist een
stijging zien (+3o¡o¡. Ook gebruik van de smartphone voor boeken neemt langzaamaan toe. lnmiddels
wordt2o/o van alle online vakantieboekingen middels een smartphone gedaan.

. Opkomst social travelling
Verblijf in de woning van een particulier is niet meer weg te denken. 13o/o van de Nederlanders zegt in
2017 'zeker' of 'waarschijnlijk' een eigen woning of appartement te huren van een particulier voor
vakantiedoeleinden. Dat komt neer op zo'n2 miljoen Nederlanders. Mensen zijn op zoek naar
authenticiteit, een lokale beleving, waar social travelling goed bij aansluit.

o Senioren, een sterk groeiende groep
ln de afgelopen tien jaar is het totaal aantal vakanties van 5S-plussers toegenomen met maar liefst
19o/o.ln dezelfde periode is het aantal vakanties onder de leeftijdsgroep tot 55 gedaald met 3%. De
groeiende groep senioren is een hele actieve groep, met voldoende tijd en middelen om te reizen.

a
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o Vakanties worden steeds luxer
Waar het aandeel bungalowvakanties gelijk is gebleven en kampeervakanties af zijn genom en (-4o/o)

is het aandeel hotelvakanties in het afgelopen decennium toegenomen (+4%'). Men geeft de voorkeur
aan luxere accommodaties. Verklaringen hiervoor zijn de toenemende welvaart, vergrijzing en
hedonisme. Bovendien wordt luxe op vakantie steeds meer als vanzelfsprekend ervaren en is het ook
toegankelijk voor een grote groep mensen. Zo zijn all-inclusive vakanties met name populair onder de
lagere sociale klassen.

Bron: NBTC-NIPO Research, 2017 (Presentatie De Nederlandse vakantiemarkt - trends en
verwachtingen 2017. Utrecht, januari 2017)

3.6. Vrijetijdsgedrag bewoners Roosendaal

Ten behoeve van het citymarketingplan is er in 2017 een vragenlijst afgenomen onder 856
respondenten wonend in Roosendaal. Een van de gestelde vragen heeft betrekking op de
vrijetijdsbesteding van de inwoners en de gasten die zij ontvangen.

Zie figuur 1 .9 in bíjlage 2 voor de resultaten op de vraag waar men familieleden mee naar toe zou
nemen als ze op bezoek komen in Roosendaal. Zoals weergegeven zijn de activiteiten terrassen,
winkelen en fietsen/wandelen in het buitengebied het meest populair onder de bewoners.

3.7. Relevanteconclus¡es

Onderstaand de meest relevantie conclusies uit de analyse van de markt.

o Het aantal buitenlandse gasten en het aantal overnachtingen van buitenlandse gasten in de
provincie Noord-Brabant neemt vanaf 2014 gestaag toe.

o De meeste buitenlandse gasten komen sinds jaar en dag uit België en Duitsland. Bovendien laten
deze twee landen al jaren de meeste groei zien vergeleken met andere herkomstlanden.

o Vanwege de geografische ligging zijn de Belgische gasten na de toeristen uit eigen land de
belangrijkste toeristische doelgroep voor Roosendaal.

. 91 o/o van de Belgische toeristen komen uit Vlaanderen en zijn voornamelijk gezinnen met
kinderen.

. Veel Duitse en Belgische gasten ondernemen tijdens hun verblijf in Noord-Brabant activiteiten in
de natuur. Ze ontdekken de gebieden te voet of per fiets.23

r Aangezien het bezoek aan de natuur in de meeste gevallen voor hen niet het hoofdmotief van het
bezoek is, koppelen Belgen en Duitsers er ook andere activiteiten aan. Denk dan aan een
combinatie van stad en natuur of natuur en bezoek aan een evenement.2a

. Populaire activiteiten van Belgen tijdens dag bezoek in Nederland zijn: openluchtrecreatie (35%),
funshoppen (33%) en het bezoek aan een stad (25%).

. De populairste activiteiten van Duitsers tijdens dag bezoek in Nederland zijn winkelen in een
(binnen)stad (52o/o), uit eten gaan in een restaurant (39%) en bezoek aan een stad (37%).25

. De populairste activiteiten voor uitstapjes van Nederlanders op vakantie in Noord-Brabant zijn
respectievelijk uit eten gaan 65%, wandelen 560/o, zvtemmen 40o/o, funshoppen 30% en fietsen
24o/o.

¡ Roosendaal is de populairste stad voor het bezoek van Belgen woonachtig in één van de achttien
gemeenten uit Provincie Antwerpen aan een Nederlands winkelgebied of een specifieke
Nederlandse winkel.26

. De belangrijkste toeristische doelgroep voor Roosendaal zijn toeristen uit eigen land.
o Een vakantie door Nederlanders in Noord-Brabant wordt om veel verschillende redenen

ondernomen. De drie meest ondernomen vakantietypen zijn: een vakantie met vrienden of familie,
een op natuur gerichte vakantie of bezoek aan een attractiepark.2T

¡ Na een daling van het aantalactiviteiten voor vrijwel alle clusters in 2010, laat2O15 in een aantal
gevallen weer een stijging zien. Met name buitenrecreatie, uitgaan, recreatief winkelen, bezoek
een evenementen, waterrecreatie en -sport zijn sterk gegroeid t.o.v. vijf jaar eerder. 28
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Belangrijke activiteiten in het cluster buitenrecreatie zijn fietsen en wandelen in de natuur. Noord-
Brabant beschikt over verschillende recreatiegebieden en Nationale Parken die een grote
aantrekkingskracht hebben op de eigen inwoners, maar ook op inwoners van andere provincies.
Senioren, een sterk groeiende groep. ln de afgelopen tien jaar is het totaal aantal vakanties van
55-plussers toegenomen met maar liefst 19%.
De activiteiten terrassen, winkelen en fietsen/wandelen in het buitengebied zijn het meest populair
onder de bewoners.
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4. ANALYSE MARKETINGINSTRUMENTEN

4.1. Online

WV Roosendaal beschikt over een eigen website die via twee URL's wordt ontsloten.
(www.vvvroosendaal.nl en www.beleeftinroosendaal.nl) en een app voor mobiele apparaten, de "Hallo
Roosendaal" app. Beide instrumenten worden alleen in de Nederlandse taal aangeboden en zijn
verzamelplaatsen van vrijwel alles wat Roosendaal te bieden heeft op het gebied van toeristische- en
recreatieve activiteiten, voorzieningen, evenementen, kortingsacties en arrangementen. De website
heeft daarnaast ook een webshop in lijn met de fysieke brandstore van VW Roosendaal. De content
van de website wordt tevens middels een feed ontsloten via de landelijke VW en de website van
VisitBrabant.

Op het gebied van social media beheert de WV eigen accounts op Facebook
(www.facebook.com/beleeftinroosendaal) en Twitter (www.twitter.com/beleeftinroosen). Via deze
kanalen worden nieuwsberichten doorgeplaatst en evenementen aangekondigd.

Van deze online middelen worden zowel de "Hallo Roosendaal" app en de website extern lokaal
gepromoot middels tal van uitingen zoals onder andere vermelding via citydisplays, digitale billboards,
huis-aan-huis bladen, flyers, stickers op parkeerautomaten, achterzijde parkeertickets, citywijzer,
narrowcasting, social media, etc.

Men heeft tot op heden, vanwege het te geringe budget nog geen actief beleid gevoerd op het gebied
van online vindbaarheid en online advertising.

4.2. Offline

De inzet van offline marketinginstrumenten is uitgebreid en divers. Er is er de afgelopen jaren veel
ontwikkeld met een beperkt budget en inzet van middelen. Gezien de diversiteit van de verschillende
marketinginstrumenten worden ze in deze paragraaf gecategoriseerd. Voor een volledige overzicht
van de instrumenten, zie bijlage 3.

Digitaal

Digitaal maakt de WV gebruik van zes digitale schermen en narrowcasting schermen op high{raffic
locaties. Deze schermen worden ingezet voor stadspromotie en de promotie van evenementen.

Roosendaal heeft een eigen stadsfilm ter promotie van de stad. Deze film van ruim drie minuten is een
edit van beelden van winkelgebieden, evenementen, natuur en toeristische bedrijvigheid, voorzien van
een achtergrondmuziek. De beelden worden niet ondersteund middels tekst of een voice-over. Deze
promotiefilm wordt ontsloten via YouTube en eigen digitale kanalen.

Outdoor en indoor:

Voor de promotie in de eigen stad beschikt de WV over de onderstaande middelen
o 6 digitale billboards
o 14 promotiezuilen
o Folderdisplays bij horeca, hotels en winkels (in ontwikkeling)
o Parkeerautomaten&parkeertickets
. Lantarenpaalbanieren
. 15 spandoekframes
o Citydisplays/ tweezijdige lantarenpaaldisplays
. Muppies
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Allen verspreíd over de gehele gemeente en ingezet voor de promotie van de stad, koopzondagen,
"Hallo Roosendaal" app en evenementen.

Promotionele uitgaven

De VW beheert een aantal eigen promotionele uitgaves die verspreid over het jaar worden
uitgegeven en elk een eigen functie en doel hebben. Onderstaand een toelichting op deze uitgaves

De Citywijzer genaamd "Hallo Roosendaal" welke jaarlijks wordt uitgegeven dient als shoppinggids en
wegwijzer. De Citywijzer in zakformaat geeft een overzicht van de mooiste bezienswaardigheden, eet
, drink- en overnachtingsgelegenheden en een overzicht van de winkelcentra en evenementen. Deze
uitgave wordt onder andere verspreid via de toeristische bedrijven, winkeliers, zuilen in
parkeergarages en McArthurGlen Designer Outlet Rosada.

De Beleef 't ín Roosendaal winkelspecials welke drie keer per jaar worden uitgegeven in de vorm van
een krant zijn gericht op winkelen, mode, uitgaan, evenementen en de thematische promotie van de
koopzondagen. Naast redactionele artikelen en een evenementenkalender zijn tevens de winkelroutes
opgenomen. De WV voert volop campagnes in de regio, Zeeland en Belgie en werkt in deze samen
met de binnenstadorganisatie (Collectief Roosendaal en de binnenstadsdirectie). De uitgaves worden
huis-aan-huis verspreid in Roosendaal en in de aangrenzende Belgische gemeentes met als doel om
bezoekers in de regio (incl. de Belgische grensstreek) aan Roosendaal te binden. Maandelijkse
collectieve advertentiecampagnes in de regio, gebied Antwerpen-Noord en Zeeland zijn gericht op het
genereren van traffic en bestedingen. Gelet op het grote bereik werken VW en Collectief Roosendaal
samen met de grote winkelcentra (Roselaar, Passage, McArthurGlen Designer Outlet Rosada en
GoStores) Door deze krachten te bundelen zijn de effecten groter.

De koopzondagposters zijn een vast en structureel onderdeel van de stadspromotie ter promotie van
de koopzondagen. Deze posters worden verspreid onder de ondernemers en opgehangen in de
winkel(etalages).

De promotieflyers worden ingezet ter promotie van de koopzondagen en evenementen in Roosendaal
en worden verspreid via winkels, horecabedrijven, openbare gebouwen en hotels, WV vestigingen,
campings en toeristische bedrijven. Zowel in de stad, dorpen als in aangrenzende Belgische plaatsen.
Middels een promoteam worden de flyers ook verspreid bij McArthurGlen Designer Outlet Rosada
tijdens enkele "Belgen dagen" en evenementen.

De UlTladder is een maandelijkse uitgave van evenementen en activiteiten binnen Roosendaal. Deze
uitgaves worden verspreid op high traffic locaties zoals horeca en toeristische bedrijven, winkels,
hotels en campings.

Het magazine Rzijn wordt door de gemeente Roosendaal jaarlijks vier keer uitgegeven om haar
inwoners te informeren over ontwikkelingen binnen Roosendaal. Tevens worden evenementen onder
de aandacht gebracht. Verspreiding van het magazine vindt huis-aan-huis plaats in heel Roosendaal.

Stadsplattegronden

Momenteel zijn er geen toeristische stadsplattegronden beschikbaar in losse uitgave of als
informatiezuilen in het winkelgebied. De stadsplattegronden in losse uitgave zijn overigens wel in
ontwikkeling en zijn naar verwachting in 2018 beschikbaar.

Beurzen en Evenementen

Bijverschillende evenementen worden cityhosts ingezet voor het verspreiden van promotiemateriaal
over Roosendaal, koopzondagen en evenementen. Naast deze inzet tijdens evenementen ís het
promotieteam sporadisch ook aanwezig in de binnenstad van Antwerpen en bij McArthurGlen
Designer Outlet Rosada.
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WV vestigingen:

Roosendaal beschikt over één WV-brandstore in het centrum en twee WV-i vestigingen in Wouw en
Nispen. ln deze vestigingen worden toeristische producten en diensten aangeboden, is er
merchandise en zijn er cadeau artikelen verkrijgbaar. De vestiging in McArthurGlen Designer Outlet
Rosada is een aantaljaren vanwege de kosten gesloten; in plaats hiervan wordt in een aantal
infozuilen Hallo Roosendaal aangeboden. Dezelfde infozuilen zijn ook geplaatst in de parkeergarages
in de binnenstad.

Overige producten:

Voor de georganiseerde wandel- en fietsroutes zijn verschillende routekaarten beschikbaar. Deze
worden gemaakt door verschillende organisaties (o.a. WV en Routebureau Brabant) en zijn te koop
in de VW filialen of via de webshop.

Nieuwe inwoners van Roosendaalworden welkomstpakketten aangeboden. Dit pakket bestaat uit
gemeentelijke informatiebrochures, cadeautjes en kortingsvouchers van lokale ondernemers en
maatschappel ijke organisaties.

Ouders van pasgeboren baby's worden babypakketten aangeboden. Deze pakketten bestaan
eveneens uit gemeentelijke informatiebrochures, cadeautjes en kortingsvouchers van lokale
ondernemers en maatschappelijke organisaties.

4.3. Pers en med¡a

Maandelijks worden er door de VVV collectieve advertentiecampagnes geplaatst in de huis-aan-huis
kranten "De Bode" en "De Zondag" met een verspreidingsgebied in de omliggende regio's, Zeeland en
Antwerpen-Noord. Deze campagnes dienen ter promotie van Roosendaal als winkelstad, de
koopzondagen en de actuele evenementen. Voor deze campagnes is een vast herkenbaar format
ontwikkeld variêrend van een advertentiestrook tot een halve of hele advertentiepagina. Om het bereik
te vergroten wordt in deze samengewerkt met de binnenstad, GoStores en Rosada.

De VW verstuurt zelf ook persberichten voor (thematische) evenementen die in Roosendaal
plaatsvinden. Deze berichten en de evenementenagenda worden verstuurd aan een uitgebreide
persdatabase van ongeveer 250 perscontacten. Overige berichtgeving vindt plaats via de lokale
media en in Roosendaal zelf. De VW heeft een duurzame relatie met lokale media. Deze is gericht op
samenwerking en vooral free publicity voor Roosendaal.

4.4. Relevanteconclus¡es

. Ondanks een beperkt budget zijn er de afgelopen jaren veel marketingactiviteiten ondernomen.

. Grote diversiteit aan inzet van marketinginstrumenten.
o De instrumenten zijn primair gericht op potentiele bezoekers aan Roosendaal binnen een bereik

van ca. 30 km. Binnen dat bereik bevinden zich ook veel toeristische bezoekers (campings,
Rosada)

. De uitgaves van de winkelspecials, promotieflyers en de collectieve advertentiecampagnes
worden deels verspreid op Belgisch grondgebied.

o De instrumenten worden allen enkel in de Nederlandse taal aangeboden.
¡ De inzet van de instrumenten is voornamelijk gericht op de traditionele media in foto en beeld.
¡ De promotiemiddelen worden voor een divers aantal verschillende uitingen ingezet.
. Roosendaal heeft geen fysieke routeborden in het winkelgebied.
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5. GUSTOMER JOURNEY

Een customer journey, ofwel klantreis, is een weergave van de interactie van de bewoner of bezoeker
met de gemeente en haar toeristisch recreatief aanbod. Het maakt inzichtelijk uit welke fases de
klantreis bestaat en wat de verschillende contactmomenten zijn, ook wel touchpoints genoemd.

Voor veel, zo niet de meeste toeristen, begint de customer journey niet meer met een dikke catalogus
van een touroperator op de bank of in het reisbureau, maar op een feestje, achter de computer, tablet
of smartphone. De reis begint dan niet perse op de site van een touroperator maar steeds vaker op
bijvoorbeeld een sociale bijeenkomst of social media waar iemand een enthousiaste post leest over
een leuke ervaring aan een stad of plaats. De wereld van toerisme en recreatie is definitief veranderd
door de technische ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan sinds de komst van het internet.

Een van de startpunten om de regie op klantbeleving te pakken is het in kaart brengen van het
customer journey model. Daarmee wordt in kaart gebracht hoe een potentiële toerist met je in
aanraking komt en welke touchpoints ervoor zorgen dat hij of zij daadwerkelijk de stad gaat bezoeken.
ln werkelijkheid is de customer journey geen rechte lijn, maar een serie touchpoints: plekken waar
jouw klanten in contact komen met jouw product of dienst. Op al die touchpoints moet je je klant op
een goede manier tegemoet komen.

Het in kaart brengen van de journey wordt meestal gedaan omdat je wilt weten hoe je de marketing
beter kunt afstemmen op het beslissingsproces, welke content jouw bezoeker helpt naar een volgende
fase van het proces en hoe je ervoor kunt zorgen dat een lead een daadwerkelijke bezoeker wordt.

Zodra een lead een bezoeker wordt spelen er andere zaken; denk aan de echte klantervaring op dat
initiële moment, de ervaring rondom de bezoek aan de stad, een evenement, et cetera. Bij dit deel van
de customer journey kan marketing nog wel de regie uitoefenen, maar spelen vele andere partners en
bedrijven binnen de gemeente een rol.

ln de volgende paragrafen wordt het customer journey model voor het toerisme in Roosendaal
schematisch weergegeven en per fase toegelicht. Deze journey vormt het fundament voor de
strategische aanpak om het toerisme en recreatie in Roosendaal te optimaliseren en bevorderen en
bestaat uit vier verschillende fases met fase specifieke touchpoints.

5.1. Gustomer journey model Roosendaal (schematisch)

o

FASE I FASE II

{¡v3q

l

Zie bijlage 4 voor een uitvergrote versie van het customer journey model

FASE ¡II
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5.2. Toelichting customer journey model Roosendaal

5.2.1. Fase 1, lnspiratie & Oriëntatie

Tijdens de eerste fase in de klantreis heeft de klant nog niet bepaald welke bestemming hij wil gaan
bezoeken. ln deze fase is het van belang om middels centrale thema's de toerist te inspireren in zijn
oriëntatie naar een bestemming met als doel om als stad top of mind te komen bij deze potentiële
klanten.

WORD.OF.MOUTH

DETLNAME VAIúÂIllE8EUR2Ê N

STOGGERS & VI.OGGERS

&

fRE€ PUBIIC¡TY

(Nr-/BE)

Onderstaande activiteiten spelen in op de meest belangrijke touchpoints in deze fase:

. Word-of-mouth
De belangrijkste bron van informatie tijdens de inspiratie- & oriëntatiefase zijn de verhalen van
vrienden en familie ook wel word-of-mouth genoemd.2e Het is van belang bewust te zijn van de kracht
hiervan en de invloed die je op een ervaring en het delen ervan kunt hebben binnen de verschillende
fases van de klantreis.

. SEO/SEA
Na word-of-mouth speelt de online zoektocht via zoekmachines de grootste rol in de eerste fase van
de customer journey. 30 SEO (Search Engine Optimization) en SEA (Search Engine Advertising) zijn
methodes om je websiteiaanbod middels zoekwoorden of zoekzinnen onder de aandacht te brengen
bij de meest relevante doelgroep.

o Bloggers & vloggers
Bloggers en vloggers zijn influencers op specifieke thema's die middels tekstuele berichten (bloggers)
of videoberichten (vloggers) een groot online bereik genereren binnen specifieke doelgroepen.
Doordat de bloggers en vloggers verantwoordelijk zijn voor hun eigen berichtgeving betreft dit een
krachtige manier van communicatie welke ook wel "eared media" genoemd wordt. Dit zijn berichten
die je "verdient" door influencers kennis te laten maken met je stad of specifieke activiteiten.

. PlatformVisitBrabant
VisitBrabant is de marketingorganisatie van Noord-Brabant. Haar primaire taak is het ontsluiten van
het aanbod in de Brabantse vrijetijdssector, om zo gezamenlijk Noord-Brabant nóg aantrekkelijker te
maken voor bezoekers. Door samen te werken en je content via het online platform van VisitBrabant
te ontsluiten lift je automatisch mee op het bereik en succes van deze organisatie.

. Deelnamevakantiebeurzen
Naast de online aanwezigheid is het in deze fase ook van belang om fysiek aanwezig te zijn op de
grootste toeristische vakantiebeurzen in Nederland, België en Duitsland. Bezoekers aan deze beurzen
willen inspiratie opdoen en zich oriênteren op mogelijke dagjes uit en of vakantiebestemmingen. Door
hier aanwezig te zijn kom je direct top-of-mind bijje potentiële doelgroep.

IilSPIRATI! & ORIIMÂTIE

FASE I
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o Marketing en communicatie campagnes (NL/BE)
Waar men tijdens de eerdere touchpoints in meer of mindere mate zelf actief op zoek is naar een
(vakantie)bestemming, wordt men middels marketing en communicatie campagnes passief
geinspireerd.
Het inzetten van gerichte marketingcommunicatiecampagnes verhoogt de (naams-)bekendheid van de
stad en de activiteiten/thema's die actief worden gepromoot. Een marketingcommunicatie campagne
kan worden ingezet middels een mix van instrumenten van zowel traditionele als nieuwe media die
aansluiten bij het thema en de doelgroep welke men wil bereiken. Aangezien de grootste doelgroepen
bestaan uit Nederlanders en Belgen (voornamelijk uit Vlaanderen) dienen de campagnes op deze
landen gericht te zijn.

. Free publicity
Free publicity is positieve aandacht over je stad waarvoor niet betaald is. Hiervoor dient echter wel
een strategie uitgestippeld te worden. Het krijgen van gratis reclame of free publicity vergt veel
creativiteit. Het versturen van standaard persberichten is dan ook niet voldoende. Om gratis publiciteit
te ontvangen zal er bijvoorbeeld sprake moeten zijn van een ludieke of nieuwswaardige boodschap.
De publicatie moet niet alleen het commerciële belang van de stad dienen , maat ook het
maatschappelijke doel van het publiek. Voor het genereren van gratis publiciteit is het van belang
goede contacten te onderhouden met de media die van belang zijn door Roosendaal en passen bij de
geselecteerde them a's.

5.2.2. Fase 2, Verbreden & Plannen/Boeken

Tijdens de tweede fase in de klantreis heeft de klant de bestemming Roosendaal top of mind en gaat
hij op zoek naar wat de stad hem te bieden heeft. ln deze fase is het van belang om middels centrale
thema's het beste van Roosendaal te presenteren. De bezoeker (buiten en binnen Roosendaal)
oriënteert zich op aanbod in Roosendaal zodat hij weet wat een dagje uit of een verblijf in Roosendaal
hem zou kunnen bieden. Nadat zijn keuze is gemaakt wordt in deze fase zijn vakantie gepland en
geboekt.

MAEKETING EN

5EO/SEA

OÑUNÉ

PI,ATFORM

VW NEDERI.AND
ßÊvtEw stTEs

PI.ATFORM

FREE 9UBIICW

Onderstaande activiteiten spelen in op de meest belangrijke touchpoints in deze fase

. SEO/SEA
Ook in de tweede fase speelt de online zoektocht via zoekmachines een grote rol. SEO (Search
Engine Optimization) en SEA (Search Engine Advertising) zijn methodes om je website/aanbod
middels zoekwoorden of zoekzinnen onder de aandacht te brengen bij de meest relevante doelgroep
ln deze fase gaat men actief op zoek naar overnachtingsmogelijkheden, activiteiten en evenementen
die een onderdeel uitmaken van hun dagje uit of verblijf in een stad of dorp.

. Review sites
Steeds meer klanten delen tegenwoordig hun ervaringen online, gevraagd en ongevraagd. Deze
content staat niet alleen op social media-platforms, zoals Facebook en Twitter. Ze staan ook op
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reviewsites, blogs en in discussies op fora. Vier op de vijf (83%) vakantiegangers gebruikt altijd of
vaak reviews bij het kiezen van hun vakantiebestemming.3l Het is dus van belang om inzicht te krijgen
in de reviews die worden geplaatst over de bestemming en voorzieningen die de stad te bieden heeft.
Zo dienen positieve reviews actief gestimuleerd te worden en dienen negatieve reviews te worden
opgevolgd. Goed reviewmanagement draagt direct bij aan extra toerisme en recreatie en een
positieve beleving van de stad.

o Boekingssites
De functie van de traditionele reisorganisaties wordt met de komst van internet steeds meer
overgenomen door boekingssites waarbij het aanbod en de prijzen makkelijk met elkaar vergeleken
kunnen worden. Voor een stad is het dus van belang om prominent aanwezig te zijn op de sites die
passen bij de centrale thema's van toeristisch aanbod van de stad.

o Online platform Roosendaal
Wanneer een bezoeker Roosendaal top of mind heeft is het van belang om hem te faciliteren middels
een website welke voorzien is van al datgene wat de stad hem te bieden heeft. Een compleet en
gestructureerd aanbod van informatie en voorzieningen voor een dagje uit of een verblijf in
Roosendaal.

o Platform VW Nederland
Dankzij de Nationale Databank voor Toerisme Recreatie en Cultuur (NDTRC) is de VW in staat om 's
lands grootste en meest actuele vrijetijdsaanbod over te brengen op de consument. Bijvoorbeeld via
talloze regionale en plaatselijke VW websites of informatiezuilen (VW i-punten). Maar ook op
landelijke schaal via de website vw.nl, de geo-based WV NL app en de WV-widget. De WV is één
van de meest gebruikte ingangen als het gaat om het zoeken naar informatie over vrije tijd in
Nederland en vandaar een belangrijke partner in het aanbieden van het vrijetijdsaanbod in je stad.

. PlatformVisitBrabant
VisitBrabant is de marketingorganisatie van Noord-Brabant. Haar primaire taak is het ontsluiten van
het aanbod in de Brabantse vrijetijdssector, om zo gezamenlijk Noord-Brabant nóg aantrekkelijker te
maken voor bezoekers. Door samen te werken en je content via het online platform van VisitBrabant
te ontsluiten lift je automatisch mee op het bereik en succes van deze organisatie.

. Social media advertising
Een van de grootste voordelen van adverteren op social media is de mogelijkheid om specifieke
doelgroepen te bereiken. De advertenties kunnen bijvoorbeeld worden vertoond aan de hand van
locatie, geslacht, leeftijd, voorkeuren en interesses, burgerlijke staat, werkplek en opleiding.
Bovendien is de advertentie te zien op verschillende apparaten zoals computer, tablet en mobiel. Bijna
iedereen heeft wel een account bij één of meerdere social media platforms. Door de gedetailleerde
profielen is het erg interessant en effectief om via social media te adverteren.

o Marketing en communicatie campagnes (NL/BE)
Waar men tijdens de eerdere touchpoints in meer of mindere mate zelf actief op zoek is naar een
vakantiebestemming, wordt men middels marketing en communicatie campagnes passief
geïnspireerd.
Het inzetten van gerichte marketingcommunicatiecampagnes verhoogt de (naams)bekendheid van de
stad en de activiteiten/thema's die actief worden gepromoot. Een marketingcommunicatiecampagne
kan worden ingezet middels een mix van instrumenten van zowel traditionele als nieuwe media
die aansluiten bij het thema en de doelgroep welke men wil bereiken. Aangezien de grootste

doelgroepen bestaan uit Nederlanders en Belgen (voornamelijk uit Vlaanderen) dienen de campagnes
op deze landen gericht te zijn.

¡ Free publicity
Free publicity is positieve aandacht over je stad waarvoor niet betaald is. Hiervoor dient echter wel
een strategie uitgestippeld te worden. Het krijgen van gratis reclame of free publicity vergt veel
creativiteit. Het versturen van standaard persberichten is dan ook niet voldoende. Om gratis publiciteit
te ontvangen zal er bijvoorbeeld sprake moeten zijn van een ludieke of nieuwswaardige boodschap.
De publicatie moet niet alleen het commerciële belang van de stad dienen, maat ook het
maatschappelijke doel van het publiek. Voor het genereren van gratis publiciteit is het van belang
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goede contacten te onderhouden met de media die van belang zijn door Roosendaal en passen bij de
geselecteerde thema's.

5.2.3. Fase 3, Op bestemming

Tijdens de derde fase in de klantreis is de klant op bestemming in Roosendaal en gaat hij ervaren wat
de stad hem te bieden heeft. ln deze fase is het van belang om de bezoeker te voorzien van de juiste
informatie bij het ondernemen van zijn activiteiten. Daarnaast dienen de uitgaven en de positieve
ervaringen gestimuleerd te worden.

MRAÑGEMENIÈN
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. Online platform Roosendaal
Wanneer een bezoeker op de bestemming Roosendaal is, is het van belang om hem te faciliteren
middels een website welke voorzien is van al datgene wat de stad hem te bieden heeft. Een compleet
en gestructureerd aanbod van informatie en voorzieningen voor een dagje uit of een verblijf in
Roosendaal.

¡ WV vestigingen en informatiepunten
Voor veel bezoekers is de WV vestiging het startpunt van een dagje uit of een verblijf in een stad of
dorp. De VVV is een belangrijke plek om bezoekers te inspireren en informeren over wat er te zien, te
doen en te beleven is. Bij de VW kun je informatie krijgen over waar je kunt ontspannen en zorgeloos
kunt blijven slapen of heerlijk kunt eten en drinken. En over attracties & bezienswaardigheden en
dagjes uit met auto-, fiets- en wandelroutes. Of ga je liever winkelen? Dan weet de VW de leukste
'geheime' plekjes van de stad. Ook informeert men je over de natuur, cultuur en historie van de
omgeving. De traditionele toeristische brochures, drukwerk, routekaarten, etc. die bij de VW
vestigingen of informatiepunten te verkrijgen zijn vervullen in dezen een belangrijke rol.

¡ De ingrediënten
De ondernemers, voorzieningen, evenementen en arrangementen zijn de ingrediënten die bepalend
zijn voor een verblijf of een dagje uit in de stad. De ondernemers bepalen het aanbod en de kwaliteit.
De voorzieningen (o.a. de toeristische bewegwijzering, branding op de invalswegen, etc.) bieden de
service tijdens het verblijf of een dagje uit. De evenementen zijn de reden voor bezoek of bieden extra
beleving en de arrangementen spelen in op de behoeftes van de bezoeker en bieden voordeel bij het
afnemen van een samengestelde beleving. Allen met als doel om de toerist tevreden te laten
besteden. De ingrediënten bepalen de kwaliteitsbeleving van de recreant en toerist. De kwaliteit van
deze ingrediënten dient ten alle tijden gemonitord en verbeterd te worden ten einde de kwaliteit te
verhogen en te waarborgen.
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5.2.4. Fase 4, Promotors

Tijdens de vierde en laatste fase is de klantreis ten einde en de bezoeker weer op weg naar huis of
thuis. Deze fase is belangrijk gezien de invloed die het kan hebben op de klantreis van andere
potentiële bezoekers en recreanten van de stad. Een positieve ervaring maakt een bezoeker een
ambassadeur van de stad en zal op zijn beurt weer bijdragen aan de touchpoints in de klantreis van
fase een en twee van andere potentiële bezoekers. Het is in deze fase dan ook van belang om de
bezoekers te vragen om hun (positieve) ervaring te delen zodat een tevreden klant ook andere
inspireert en wellicht een herhaalbezoek overweegt. Daarnaast biedt het waardevolle feedback voor
de leveranciers van de klantbeleving. De ondernemers kunnen op basis van deze ervaringen hun
producten verder ontwikkelen en aanpassen op de wensen en behoeften van de bezoekers. Dijkmans
stelt in het'Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd'(2015) dat een open en uitnodigende houding
ten aanzien van feedback van klanten als ze nog 'in huis'zijn een vereiste is. Dit kan latere online
klachten en negatieve reviews voorkomen, die achteraf vaak moeilijker op te lossen zijn én een veel
groter (online) publiek bereiken. Verder helpt ter plaatse snel en effectief oplossen van klachten bij het
eerder krijgen van positieve reviews achteraf, waarbijer'dubbele winst' is: een tevreden klant én
positieve (online) word{o-mouth reclame.

Naast het stimuleren van online reviews, kunnen gasten ook gevraagd of gestimuleerd worden om
hun belevenissen op een andere manier te delen: het delen van berichten, foto's en video's op sociale
media is hier een goed voorbeeld van en zal anderen in de inspiratie- en oriëntatiefase helpen om te
kiezen voor jouw stad.

5.2.5. Stimu leren prod uctontwikkel i ng

Zoals in fase vier is aangegeven dient men in deze fase het aanbod op bestemming continu te
verbeteren aan de hand van de ervaringen van de bezoekers, trends in de markt en eigen
onderzoeken en bevindingen. Het is van belang om productontwikkelingen en productverbeteringen
actief te stimuleren en initiëren. Productontwikkeling beperkt zich in deze niet alleen tot het toeristisch
product maar omhelst het hele spectrum van cityhospitality. Van meertalige informatievoorziening, tot
groenonderhoud en van de uitstraling van een recreatiepark tot de juiste toeristische bewegwijzering,
stadshygiëne en vervoersstromen.

5.2.6. Positionering

De rode draad in fase één en twee betreft de inzet van centrale thema's die bijdragen aan een
duidelijke positionering van de stad op basis van zijn krachten en de interesses van de toerist en
recreant. ln het volgende hoofdstuk, strategisch advies, worden de thema's voor Roosendaal
gedefinieerd.
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6. STRATEGISGH ADVIES

Het strategisch advies geeft antwoord op de probleemstelling: Hoe kan Roosendaal koers geven aan
een meerjarig succesvol leisure aanpak.
Het fundament van de strategie is gebaseerd op het customer journey model voor het toerisme in
Roosendaal en de aanbod-, markt- en marketinganalyses eerder in dit rapport. Daarnaast wordt er
rekening gehouden met de bevindingen uit het citymarketingrapport van Connect.

6.1. Algemenestrateg¡e

Uit de analyse van het toeristisch recreatief aanbod blijkt dat Roosendaal meerdere toeristische
trekpleisters bezit, namelijk de concentratie van natuurgebieden, het winkelaanbod en het
recreatiepark De Stok. Als deze belangrijke toeristisch recreatieve voorzieningen afgezet worden
tegen de redenen waarvoor de toerist naar Noord-Brabant en daarmee ook Roosendaal komt, zie je
dat deze perfect op elkaar aansluiten. Voor de Nederlanders, Belgen en Duitsers is buitenrecreatie en
dan met name wandelen, fietsen (in de natuur) al dan niet in combinatie met winkelen de meest
favoriete activiteiten tijdens hun dagje weg of vakantie in Noord-Brabant. Het kiezen voor een
duidelijke profilering in combinatie met een bovenregionale promotie biedt Roosendaal interessante
kansen om meer toeristen te werven waardoor tevens de recreatieve bestedingen zullen doen
toenemen.

Alvorens de strategie bepaald wordt onderstaand een passage uit het citymarketingplan van Connect

Zoals aangeven en omschreven in het citymarketingplan dient Roosendaal te kiezen voor de breedte,
meerdere domeinen die de kwaliteiten van Roosendaal benadrukken en elkaar onderling versterken.

Met de nieuwe strategie wordt niet alleen gekeken naar wat de individuele ondernemers te bieden
hebben, maar focussen we ons ook op de verschillende krachten van de stad en de interesses van de
toeristen en recreanten. Hiermee verleggen we de focus van een productgerichte aanpak naar een
consument- en servicegericht aanbod waar ondernemers op in kunnen spelen. Deze verschillende
krachten van de stad bestaan uit een drietal verschillende thema's.

Roosendaal moet kiezen voor de breedte, niet voor de diepte.

Als je kan kiezen, is niet kiezen de slechtste keuze. Veel steden hebben in hun citymarketing
'keuzes gemaakt'. Zij hebben ook de schaalgrootte, de stedelijke omgeving en heterogeniteit in het
aanbod om een unieke positionering in te nemen. Bovendien zijn dit steden die de bodem hebben
gezien. Denk aan Rotterdam, Eindhoven, Antwerpen en Genk in Vlaanderen.

Voor Roosendaal geldt geen van beide. Er is niet één interessant dieptespoor en de gemeente zit -
gelukkig - ook niet aan de grond. Kiezen voor één domein, zoals zorgstad of logistieke hotspot,
betekent dalzij veel kwaliteiten achterwege moet laten. Dit zou resulteren in verschraling, niet in
versterking.

Voor alle duidelijkheid: kiezen voor de breedte is niet hetzelfde als kiezen voor het Zwitserse
zakmes.

Citymarketing is geen container van compromissen en al helemaal geen subsidiepotje. Het
betekent dat je werkt volgens het Mattheüs-principe: je plaatst een hefboom onder dat wat al goed
is, zodat het bovengemiddeld goed wordt. Dat wat niet op eigen benen kan staan, laat je links
liggen.

Het betekent dat je de energie niet richt op één domein, maar in de verschillende domeinen de
dominerende kracht kiest en deze in de etalage plaatst. Vervolgens zet je hier de herkenbare en
krachtige stempel van Roosendaal op.
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6.2. Thema's

Voor Roosendaal kunnen drie centrale thema's worden geformuleerd, te weten: Shopping, Natuur en
Avontuur. De verschillende thema's vertegenwoordigen de aantrekkingskracht van de stad en de
interesses van de toeristen en bewoners.

Shopping: De binnenstad
(Roselaar, Passage, (oude) Markt, Nieuwe Markt en Tongerloplein)
McArthurGlen Designer Outlet Rosada

Natuur: Landgoed Wouwse Plantage
Landgoed Visdonk (incl. Rozenven)
De Roosendaalse wateren (de Vliet, beekdalen en turfvaarten)

Avontuur: Recreatiepark De Stok
Overige ondernemingen op het gebied van toerisme en recreatie

Middels deze indeling worden alle voorzieningen binnen een of meerdere centrale thema's
onderverdeeld waarbij het thema "Avontuur" het breedste begrip is waaronder alle overige
voorzieningen opgenomen kunnen worden. Voon¡vaarde voor het thema "Avontuur" is dat het aanbod
in deze categorie op een avontuurlijke en onderscheidende manier wordt aangeboden.

Behalve de centrale thema's zullen er een aantal subthema's worden geformuleerd die
onderscheidend zijn in het aanbod van de stad en aansluiten bij een specifieke toeristische doelgroep
Denk hierbijaan "Wouw" of Roosendaal als "Wielerstad".

Onderstaand enkele voordelen van het werken met thema's:

o Duidelíjke profilering gericht op de kracht van de stad en de interesses van de toerist.
o Methode om het uitgebreide aanbod van Roosendaal (voorzieningen, evenementen en

arrangementen) te categoriseren en de krachten te bundelen.
. Mogelijkheid om de toerist kennis te laten maken met andere thema's (cross selling).
. Mogelijkheid voor ondernemers om zich te verbinden aan één of meerdere thema's door het

aanbieden van acties, arrangementen of deelname aan partnerprogramma's.

6.3. Doelgroepen

Uit de marktanalyse is gebleken dat de bezoekers uit eigen land de grootste potentiële doelgroep
vormt gevolgd door de Belgen (voornamelijk uit Vlaanderen) en Duitsers.
Met uitzondering van het zakelijk toerisme wordt de dag- en verblijfsrecreatie voornamelijk
ondernomen met het hele gezin en senioren. Verdere differentiatie van de doelgroep is niet gewenst
aangezien recreatie en toerisme een algemene behoefte betreft.

6.4. Promotie

De nieuwe themalijnen bieden de stad de mogelijkheid om gedifferentieerde marketing toe te passen.
Naast een duidelijke algemene profilering op basis van de drie centrale thema's heeft Roosendaal
hiermee ook de mogelijkheid om per thema een specifieke doelgroep aan te spreken op basis van hun
interesses. Van belang is om de thema's middels eenzelfde huisstijl te promoten om de
herkenbaarheid en eenduidigheid te vergroten.

Tot op heden wordt de promotie primair gericht op potentiele bezoekers aan Roosendaal binnen een
bereik van ca. 30 km. Daarnaast is ook sprake van doelgerichte promotie in verder weg gelegen
gebieden als Antwerpen en Zeeland. Om eerder in de customer journey onder de aandacht te komen
bij de doelgroep zullen extra instrumenten ingezet dienen te worden. Deze zijn reeds uiteengezet in
het customer journey model voor het toerisme in Roosendaal, zie vorig hoofdstuk.
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De promotie van kansrijke centrale thema's gebaseerd op een klantgerichte aanpak wordt inmiddels
succesvol ingezet door enkele andere WV's en citymarketingorganisaties. Door het adopteren van
deze aanpak zal Roosendaal voorop lopen op het gebied citymarketing in Nederland.

6.5. Online platform

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe strategie en de werving van toeristen is het vervangen van de
huidige WV website en de "Hallo Roosendaal" app in een online platform gericht op de interesses
van de toerist (consumenten- en servicegericht). De inzet van de drie themalijnen en een behoefte om
meer online marketing in te zetten vraagt om een vernieuwde online omgeving. Naast het ontsluiten
van de content van de WV zal de site ook alle andere toeristische activiteiten ontsluiten, denk aan de
content van de binnenstad, de site van McArthurGlen Designer Outlet Rosada en de content van het
Recreatiepark De Stok. Het zal een totaalsite worden voor het gehele toeristisch aanbod van
Roosendaal met als doel een volledig aanbod te presenteren en onderlinge synergie en
kostenvoordelen te behalen.
Het platform in de vorm van een meertalige website wordt toegevoegd aan de reeds bestaande
marketinginstrumenten en zal een overkoepelende functie gaan vervullen voor het aanbod in
Roosendaal en geeft de mogelijkheid te verdiepen en te verbinden.

De landingspagina van de website zaf in basis bestaan uit de drie centrale thema's die middels mooie
visuals en tekstuele duiding een prominente plaats hebben bovenaan de pagina. Onder de
hoofdthema's staan eveneens visueel en tekstueel op kleiner formaat de subthema's weergegeven.
Onderstaand een lijstje van aanbevolen thema's:

. 10 redenen om Roosendaal te bezoeken
o Evenementen
. Overnachten
¡ Eten en drinken
o Cultuur
. Wielerstad
¡ Historisch Wouw
¡ Brandstore

Wanneer men kiest voor één van de (sub)thema's komt men op een subpagina waarin overzichtelijk
het aanbod is onderverdeeld in de belangrijkste voorzieningen, activiteiten, actuele evenementen en
arrangementen. De arrangementen dienen naast een toespitsing op het thema ook te worden verrijkt
met activiteiten of aanbiedingen van een ander thema. Hierdoor vindt er kruisbestuiving plaats, ook
wel cross selling genoemd en worden de thema's onderling aan elkaar verbonden.

De website dient meertalig te worden aangeboden, hiermee dient rekening gehouden te worden met
de belangrijkste doelgroepen voor Roosendaal. De website dient daarom bij voorkeur in drie talen te
worden aangeboden, te weten Nederlands, Engels en Duits.

De URL van deze website dient aan te sluiten bij de cítymarketingstrategie en de nieuw te bepalen
pay-off van Roosendaal. Daarnaast is het advies om meerdere URL's te claimen en deze door te
linken naar het online platform. Vergeet hierbijo.a. niet ook de .com versies vast te leggen.

Om het succes van de website en de interesse van de verschillende thema's te kunnen monitoren is
het van belang dat de verschillende pagina's gemeten worden. Zo kan in de loop der tijd het aanbod
op de website nog beter afgestemd worden op de behoefte van de bezoekers.

6.6. Werkgroepen productontwikkeling

De gemeente met WV Roosendaal als uitvoerende organisatie biedt de aanbieders van het
toeristisch en recreatief product middels een online platform een unieke mogelijkheid om extra
toeristen en recreanten te werven en hun bestedingen te laten toenemen. De nieuwe structuur biedt
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de ondernemers de mogelijkheid om zelf actief te participeren en bij te dragen aan een passend
aanbod binnen de verschillende thema's.

Wij adviseren om binnen deze structuur vijf werkgroepen op te zetten die verantwoordelijk worden
voor het ontwikkelen van innovatieve nieuwe producten en aanpassen van de producten aan deze
nieuw marketingstrategie gericht op de drie themalijnen. De toeristische producten of diensten met de
meeste potentie en onderscheidende factoren worden prominenter op het platform geplaatst dan
andere producten of diensten. Naast het ontwikkelen van producten dienen er ook arrangementen te
worden ontwikkeld waarbij de thema's onderling worden verbonden en waar de kleine ondernemers bij
aan kunnen sluiten.

Onderstaand een overzicht van de vijf werkgroepen

1. Shopping
2. Natuur
3. Avontuur
4. Historisch Wouw
5. Wielerstad

Werkgroepen bestaand uit minimaal drie topondernemers binnen het betreffende thema en drie
betrokkenen, de gemeente met de WV Roosendaal als coördinerende partij. De ideeën binnen de
verschillende werkgroepen dienen in groter overleg getoetst en besproken te worden met de overige
belanghebbenden binnen dat thema teneinde draagvlak te creëren.

6.7. Voorbeelden ondersche¡dende toeristische producten

ln deze paragraa'f worden ter illustratie van de werkwijze per thema enkele nieuwe innovatieve
toeristische producten en diensten aangedragen die binnen de verschillende werkgroepen getoetst en
verder uitgewerkt zouden kunnen worden. De werkgroepen zullen verdere invulling en uitwerking
moeten geven aan de thema's

6.7.1. Shopping

Shopping: Service
BaggyBoys is een innovatieve manier voor het verlenen van service aan shoppers in je stad. Men
download een app en scant na de aankoop de barcode op de tas en laat de boodschappen achter bij
de kassa. Of de shopper nu in de binnenstad of bij McArthurGlen Designer Outlet Rosada aan het
winkelen is, de BaggieBoys verzamelen de aankopen en leveren deze af op bijvoorbeeld de
hotelkamer. Deze dienst is momenteel operationeel in de steden Amsterdam en Den Bosch.

Shopping: Loyality
De service van BaggieBoys biedt eveneens de mogelijkheid om na aankopen kortingsacties aan te
bieden. Dit betekent dat iemand die bijvoorbeeld bij McArthurGlen Designer Outlet Rosada aankopen
heeft gedaan een korting krijgt bij een horecazaak in de binnenstad.

6.7,2. Natuur

Zoals aangegeven zijn wandelen en fietsen de meest ondernomen buitenactiviteiten tijdens dag- en
verblijfsrecreatie in een stad. Roosendaal heeft een groot aanbod van routes die al dan niet
onderhouden zijn. Het is dus van belang om het aanbod van fiets- en wandelroutes goed te evalueren
Welke routes zijn nog actueel, onderhouden en voldoen aan de huidige standaarden van de toeristen.

We adviseren om per activiteit een top vijf aan routes te ontwikkelen en faciliteren. Voorwaarde voor
de routes is dat ze voorzien in een beleving middels innovatieve technieken, educatie of thema's
passend bij het gebied en Roosendaal. Het officiële knooppuntennetwerk biedt de mogelijkheid om
bluetooth bakens of virtual reality te integreren, voldoet aan de huidige normen en wordt continu
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ontwikkeld en onderhouden. Routebureau Brabant is verantwoordelijk voor het fiets- en
wandelknooppunten netwerk in Brabant en kan de gemeente Roosendaal adviseren over de
ontwikkeling, coördinatie, beheer en onderhoud van de top 5 routes voor beide activiteiten.

Een goed voorbeeld van een themaroute is de nu in ontwikkeling zijnde Turfroute van Bergen op
Zoom naar Roosendaal.

Wanneer er vijf routes zijn geselecteerd en of ontwikkeld adviseren wij deze middels één routekaart
gratís aan te bieden aan de toerist en recreant in Roosendaal.

Naast Bergen op Zoom is het goed om te kijken naar mogelijke samenwerking met andere
buurgemeentes zoals bijvoorbeeld Essen in Belgié. Essen is namelijk bezig met de ontwikkeling van
het landschapsparel Hemelrijk. Een samenwerking in vroegtijdig stadium biedt beide gemeentes de
mogelijkheid om elkaar op het gebied van toerisme en recreatie te versterken.

6.7.3. Avontuur

Gezien het thema "Avontuur" een verzameling is van allerlei verschillende recreatieve activiteiten die
in meer of mindere mate al dan niet onderscheidend zijn, is het van belang om ook hier een
belevingscomponent aan toe te voegen. Waarom zou een toerist of recreant uit een aanliggende
gemeente kiezen voor karten, zwemmen, paintballen et cetera in Roosendaal als deze activiteiten
overal ondernomen kunnen worden? Door het toevoegen van extra beleving!
Avontuur in het avonduur! Wat als alle activiteiten in het donker plaatsvinden en ook zo worden
gepromoot? Dan biedt je een beleving die bezoekers nieuwsgierig maken en bereik je daarmee een
extra avontuurlijk publiek. We adviseren daarom om te kijken in hoeverre de activiteiten in het
avonduur plaats kunnen vinden om dit vervolgens middels arrangementen aan het grote publíek aan
te bieden. Voorbeeld De Stok (Rosada en De Stok kunnen zich gezamenlijk richten op het toevoegen
van beleving en avontuur; daarbij gaat het om een aantrekkelijke ruimtelijke omgeving (incl. visvijver),
een gezellige/ avontuurlijke sfeer, ruimte voor meer activiteiten in het gebied, etc.).

6.7.4. Historisch Wouw

De kasteelweide in archeologische resten gevonden van een voormalige kasteel. Het zou een leuk en
leerzaam project zijn om middels augmented reality het kasteel in de weide weer tot leven te laten
komen door met je telefoon het landschap af te gaan. Een beleving die niet beperkt moet blijven tot de
kasteelweide maar door zal moeten werken naar het dorp en de historische context.

6.7.5. Verbinding

Naast de verschillende thema's is het ook van belang om deze onderling met elkaar te verbinden, om
zo de synergie te vergroten. Onderstaand enkele voorbeelden hiervan.

Verbinding: Shopping

Tussen McArthurGlen Designer Outlet Rosada en de binnenstad wordt een fysieke wandel- en
fietsroute gecreëerd middels het "Rozenpad". Een pad voorzien van grote rozen die staan voor een
beleving in de vorm van een spel, educatie of informatie over de stad of een virtual/augmented reality
activiteit die men kan ondernemen met een smartphone. Door aansluiting te zoeken bij het
knooppuntennetwerk kan deze belevingsroute binnen het bestaande netwerk worden opgenomen.

Vanuit de ondernemers van het recreatiepark De Stok is een bijzonder idee ontstaan om middels een
kabelbaan vanuit het recreatiepark een fysieke verbinding te maken naar de binnenstad. Ondanks het
een ambitieus project betreft is dit een verbinding die zeker onderzocht moet worden op mogelijke
haalbaarheid en rendement.

Verbinding: Natuur
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Het zou interessant zijn om te kijken naar de mogelijkheden om op recreatiepark De Stok een
fietsverhuur te realiseren met speciale rozenfietsen en lockers om tassen en aankopen op te slaan.
Bij het huren van een fiets worden gratis belevingsroutes aangeboden naar en in de natuur evenals de
route naar de binnenstad of naar aangrenzende dorpen zoals Wouw. Zo kan men een dagje shoppen
of een avontuurlijk uitje combineren met een fietstocht of wandeling in de natuur.

Verbinding: Avontuur

Om de bezoekers van McArthurGlen Designer Outlet Rosada kennis te laten maken met de
activiteiten op het recreatiepark De Stok zou een tuk tuk een beleving kunnen zijn die wordt
aangeboden wanneer men een van de activiteiten op De Stok wil gaan bezoeken.
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7. OPERATIONEEL AGTIEPLAN

ln dit hoofdstuk worden op basis van de analyses, de customer journey en het strategisch advies
concrete acties geformuleerd voor een meerjarig succesvol leisure aanpak zoals omschreven in de
opdracht.

Het inítiële uitgangspunt voor het operationeel actieplan was het uitwerken van concrete producten en
diensten die een antwoord bieden op de vraagstelling en bijbehorende deelvragen en doelstellingen.
Omdat in het strategische citymarketingplan (van Connect) het bepalen van de promotionele strategie
is uitgesteld tot de proeftuinfase is het in deze fase nog niet mogelijk om binnen gestelde kaders en
randvoorwaarden concrete plannen te ontwikkelen en uit te werken.

Daarnaast is binnen het strategisch advies bepaald dat er fundamentele veranderingen doorgevoerd
moeten worden wat betreft de positionering middels centrale thema's en de inzet van een nieuw
onlineplatform. Om deze redenen zullen we in dit hoofdstuk deze zaken verder uitwerken aan de hand
van touchpoints uit het customer journey model waarop Roosendaal zelf invloed heeft. Deze
activiteiten zijn de basis voor een goed toerístisch recreatief beleid en bieden later de mogelijkheid om
concrete producten en diensten te ontwikkelen.

ln de volgende paragrafen worden de concrete acties uiteengezet incl. een kostenraming en een
planning.

7.1. Concrete acties

7.1.1. Online platform

Een van de belangrijke pijlers van de nieuwe strategie voor toeristisch recreatief beleid is het
ontwikkelen van een nieuw online platform dat het gehele aanbod van Roosendaal op een
aantrekkelijke manier presenteert en inspeelt op de interesses van de verschillende toeristen.

Activiteiten:
1. Selectie full service internetbureau

Wij raden aan om hiervoor in gesprek te gaan met lnsiders, een expert op het gebied van
citymarketing/promotie websites, met specifieke producten zoals de citynavigator en vele
goede referenties zoals steden en provincies die voorop lopen op het gebied van
citymarketing.

2. lnstellen van een werkgroep (WV Roosendaal, Gemeente en Citymarketing).
Voor het opstellen van een contentplan voor het online platform en het opzetten van de vijf
werkgroepen per thema.

3. lnstellen vijf werkgroepen
Voor de thema's Shopping, Natuur, Avontuur, Wielerstad en Wouw.
Deze werkgroepen zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het aanbod binnen het
specifieke thema en de vertaling naar het online Platform.

4. Content vaststellen en vertalen
Wanneer de content bekend is dient deze vastgesteld en vertaald te worden.

5. Ontwikkelingwebsite
Wanneer de content voor de websites gereed is kan de website (verder) ontwikkeld worden.

6. lmplementatie website
Als de site ontwikkeld is kan deze gelanceerd worden.

7. Onderhoud website
De website dient continu onderhouden te worden zowel technisch als redactioneel. Het is aan
te raden om dit uit te besteden of een eigen online marketeer aan te trekken.
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7 .1.2. SEO en SEA

Wanneer het online platform gelanceerd wordt is het van belang dat je op de relevante thema's
gevonden gaat worden. Hiervoor is het noodzakelijk dat je de SEO (search engine optimalisation) van
je online platform goed hebt ingeregeld. Dit is een structurele activiteit waarbij je website steeds wordt
aangepast op het online zoekgedrag van de consument en de veranderingen binnen de
zoekmachines. Doe je dit niet dan is de effectiviteit en de vindbaarheid van je website niet optimaal.

Mits voldoende budget is het ook aan te raden om SEA (Search Engine Advertising) in te zetten om
naast een goede vindbaarheid je aanbod nog prominenter binnen de zoekmachines aan te kunnen
bieden. Ook dit is geen eenmalige activiteit maar dient een standaard onderdeel te zijn van de online
marketingactiviteiten.

Activiteiten:
1. Bepalen op welke thema's je gevonden wilt worden

Het advies is om deze activiteit op te nemen binnen de verantwoordelijkheid van de
werkgroep die reeds is aangesteld om de content voor de website te bepalen (WV
Roosendaal, Gemeente en Citymarketing).

2. Uitbesteden aan de websitebouwer
Dit betreft een specialistische activiteit die je uitbesteedt aan het bedrijf die ook het online
platform gaat bouwen. Mocht je een eigen online marketeer aantrekken dan zou deze activiteit
daar ondergebracht kunnen worden.

7.1.3. Social med¡a advertising

Nadat het online platform gelanceerd is adviseren wij om naast een goede online vindbaarheid binnen
zoekmachines in te zetten op social media advertising. Hiermee is het mogelijk om de verschillende
thema's bij zeer grote en specifieke doelgroepen onder de aandacht te brengen.

Activiteiten:
1. Bepalen op welke thema's je gevonden wilt worden

Het advies is om deze activiteit op te nemen binnen de verantwoordelijkheid van de
werkgroep die reeds is aangesteld om de content voor de website te bepalen WV
Roosendaal, Gemeente en Citymarketing).

2. Uitbesteden aan de websitebouwer
Dit betreft een specialistische activiteit die je uitbesteedt aan het bedrijf die ook het online
platform gaat bouwen. Mocht je een eigen online marketeer aantrekken dan zou deze activiteit
daar ondergebracht kunnen worden.

7 .1.4. Review management

Review- ofwel reputatiemanagement is van groot belang. Zoals in de beschrijving van het customer
journey model is aangegeven gebruiken vier op de vijf vakantiegangers reviews bij het kiezen van hun
bestemming. Het is dus zeer belangrijk om inzicht te krijgen in de reviews die worden geplaatst over
de bestemming en voorzieningen die de stad te bieden heeft. Zo krijg je inzicht in de service, kwaliteit
en gastvrijheid van je stad en de toeristisch recreatieve producten.
Gezien iedere ondernemer binnen Roosendaal verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen
reputatiemanagement is het van belang dat de gemeente de ondernemers informeert en stimuleert om
hier actief mee bezig te zijn.

Activiteiten:
1. Ondernemers informeren en stimuleren

De VW dient als uitvoerend orgaan van het toeristisch recreatief beleid binnen Roosendaal
de ondernemers hierin actief te informeren en stimuleren. Binnen dit actieplan heeft de VVV
de mogelijkheid om 10 organisaties aan te dragen die één jaar lang kosteloos gebruik mogen
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maken van het Online Reputatiemanagement van VisitBrabant. Voor aanvullende informatie,
zie hoofdstuk: Voorstel businesspakketten.

2. Aanschaf van DMO (destinatie marketing organisaties ) pakket voor online
reputatiemanagement.
Naast het online reputatiemanagement pakket voor ondernemers is er ook een pakket in
ontwikkeling voor destinatie marketing ten behoeve van de VW. Met deze tool krijgt men
inzicht in de kwaliteit, service en gastvrijheid van het totaal van aangesloten ondernemingen
en de gemeente in het algemeen. Naar verwachting zullen deze pakketten in 2018
beschikbaar gesteld worden door VisitBrabant.

7.1.5. Boekingssites

De online aanwezigheid op boekingssites is van belang om je producten en daarmee ook de stad voor
het voetlicht te brengen van geinteresseerde bezoekers. Om deze reden is het van belang om ervoor
te zorgen dat je volledige aanbod beschikbaar is op de verschillende boekingsplatformen. De
boekingssites zijn meestal gericht op een specifiek domein zoals bijvoorbeeld hotels, dagje uit,
weekendje weg, volledig verzorgde vakanties of thema's zoals wandel(vakantíes).

Activiteiten:
1. ln kaart brengen van de meest relevante boekingssites

Welke sites zijn interessant voor het presenteren van je aanbod binnen de verschillende
domeinen. Breng deze boekingssites in kaart en bekijk of het aanbod van Roosendaal
compleet is.

2. Aanbod compleet maken
Mocht het aanbod op de sites niet compleet of up{o-date zijn dan kun je dat in veel gevallen
kosteloos aanpassen of toevoegen.

Het advies is om de WV deze controle uit te laten voeren. Mocht het aanbod niet compleet zijn dan
zal de VW de verschillende ondernemers hierover moeten informeren met het verzoek deze
gegevens aan te passen of aan te leveren.

7.1.6. Bloggers & Vloggers

Een krachtige en relatief innovatieve manier om een groot bereik te genereren binnen een specifieke
doelgroep is het inzetten van bloggers en vloggers ter promotie van je stad of specifieke activiteiten.
We adviseren om eens per jaar een unieke beleving te bieden voor bloggers en vloggers binnen de
thema's Shopping en Natuur. Naast het bezoeken van de winkel- of wandelgebieden biedt je deze
influencers een unieke ervaring aan. Denk aan het bezoeken van McArthurGlen Designer Outlet
Rosada en de binnenstad na sluitingstijd waarin de toonaangevende modebedrijven modeshow's of
fashion workshops aanbieden. Binnen het Thema natuur zou je de bloggers en vloggers kunnen laten
vergezellen door bekende Roosendalers die ze tijdens hun tocht door de natuur vertellen over
bijzondere en leuke wetenswaardigheden over de stad of de natuur. Het uitgangspunt is dat de
bloggers en vloggers niet betaald worden voor hun promotionele activiteiten maar dat je ze wel een
volledig verzorgd programma aanbiedt van twee dagen en één nacht inclusief eten, activiteiten en
verblijf. Daarmee kun je ze op een leuke manier ook kennis laten maken met wat de stad nog meer
heeft te bieden binnen bijvoorbeeld het thema Avontuur.

Activiteiten:
1. Selectie bloggers & vloggers

Via online research kun je vrij gemakkelijk de tien beste bloggers en vloggers per thema in
kaart brengen en benaderen.

2. Stel een programma samen
Ontwikkel een uniek programma binnen ieder thema . Zorg daarnaast dat het programma voor
het verblijf ook is uitgedacht. Waar blijft men slapen, in welke restaurants gaat men eten en
wat zijn de extra activiteiten die ze kunnen gaan doen tijdens hun verblijf. Zo kun je een dagje
wandelen in de natuur combineren met een avontuur in het avonduur zoals bijvoorbeeld
indoor skydive. Dat zijn de ingrediënten die zorgen voor een onvergetelijke ervaring.
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3. Zorg voor een unieke ervaring
Nodig de bloggers en vloggers uit en zorg dat ze een unieke ervaring hebben.

4. Evalueer de media impact
Het is vooraf moeilijk in te schatten wat de promotionele waarde van deze activiteiten zijn. Het
is daarom van belang om achteraf in kaart te brengen wat het heeft opgeleverd in bereikcijfers
en sentiment.

Het advies is om de WV deze activiteiten te laten coördineren waarbij ze samenwerkt met de
betrokken werkgroepen die per thema invulling kan geven aan het programma.

7 .1 .7 . Vakantiebeu rzen

Naast de online aanwezigheid is het een mogelijkheid om fysiek aanwezig te zijn op de grootste
vakantiebeurzen in Nederland en België. Bezoekers aan deze beurzen willen inspiratie op doen en
zich oriënteren op mogelijke dagjes uit en of vakantiebestemmingen. Door hier aanwezig te zijn kom je
direct top-of-mind bij je potentiële doelgroep. Naast algemene vakantiebeurzen zijn er ook speciale
beurzen voor wandel- en fietsvakanties welke perfect passen bij het thema Natuur.
De grootste en bekendste algemene vakantiebeurzen zijn'. Vakantiebeurs (NL) en vakantiesalon (BE).
De Fiets- en Wandelbeurs wordt zowel in Nederland als in België georganiseerd. Voor deelname aan
fiets- en wandelbeurzen adviseren we een samenwerking met Routebureau Brabant die met haar
deelname op deze beurzen een kostenvoordeel en groter bereik op zal leveren. De aanwezigheid op
deze beurzen is afhankelijk van de beschikbare budgetten en strategische keuzes.

Activiteiten:
1. Ontwikkelen stand en promotiemateriaal en samenwerking met Routebureau Brabant

Bij deelname aan de algemene beurzen is het van belang de drie thema's te promoten. Voor
de Fiets- en Wandelbeurs is het juist krachtiger in te spelen op het thema Natuur en aan te
sluiten bij de stand mogelijkheden van Routebureau Brabant

2. Boeken & deelname
Afhankelijk van de beschikbare budgetten worden de beurzen geboekt en zorgt de VW voor
de deelname en stand bemanning op locatie.

7.1.8. Marketing en communicatiecampagnes

Het inzetten van gerichte marketingcommunicatiecampagnes verhoogt de (naams)bekendheid van de
stad en de activiteiten/thema's die actief worden gepromoot. Een marketingcommunicatiecampagne
kan worden ingezet middels een mix van ínstrumenten die aansluiten bij het thema en de doelgroep
welke men wil bereiken. Naast de inzet van online campagnemiddelen die reeds zijn besproken onder
SEA en Social media advertising, zou de inzet ook kunnen bestaan uit algemene campagnes via dag-
en huisbladen, muppies of billboard, radío en TV reclame of gericht door het adverteren in specials
zoals de magazines Oppad en de Kampioen van de ANWB. Vanwege het ontbreken van een
duidelijke promotiestrategie in het strategisch citymarketingplan (van Connect) is het in deze fase nog
niet mogelijk om concrete invulling te geven aan de toekomstige campagnes.

Activiteiten:
1. Bepalen promotiestrategie

ln de proeftuinfase van de citymarketing zal de algemene promotionele strategie bepaald
worden voor Roosendaal inclusief de huisstijl, logo en een eventuele nieuwe baseline.

2. Bepalen inzet middelen
Aan de hand van de nieuwe strategie kan bepaald worden welke middelen hiervoor ingezet
moeten worden passend bij de vormgeving, boodschap en de te bereiken doelgroepen.

7.1.9. Productontwikkeling en cityhospitality

Productontwikkeling, ínnovatie en cityhospitality zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden en van
cruciaal belang voor de kwaliteit en groei van het toeristisch en recreatief aanbod van Roosendaal
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Zoals in fase vier van de customer journey is aangegeven dient men het aanbod op bestemming
continu te verbeteren aan de hand van de ervaringen van de bezoekers, trends in de markt en eigen
onderzoeken en bevindingen. Het is van belang om productontwikkelingen en productverbeteringen
actief te stimuleren en initiëren. Productontwikkeling beperkt zich in deze niet alleen tot het toeristisch
product maar omhelst het hele spectrum van cityhospitality. "Door effectief te investeren in
cityhospitality kunnen steden miljoenen euro's meer verdienen," zegt Dr. Karoline Wiegerink, lector
cityhospitality & citymarketing van HotelschoolThe Hague. "Denk aan investeringen als trainingen
voor taxichauffeurs, de juiste wegbewijzering, het inzetten van cityhosts, maar ook aanpassingen op
het gebied van taal, stadshygiëne en vervoersstromen."

Op alle betrokken niveaus en onderdelen van het toeristische en recreatief aanbod dient er aandacht
te zijn voor productverbeteringen, -ontwikkelingen, vernieuwing en cityhospitality. Enkele
aandachtspunten die in het actieplanzijn beschreven zijn: een meertalige informatievoorziening,
groenonderhoud, verbeteren van de uitstraling van recreatiepark De Stok en het updaten van de
toeristische bewegwijzering.

Om productontwikkeling te waarborgden dient dit onderwerp een structureel onderdeel te zijn van het
takenpakket van de verschillende werkgroepen.

Activiteiten:
1. Opzetten onderzoeken

Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de toeristische en recreatieve producten en diensten
van Roosendaal dienen deze onderzocht te worden. Behalve het monitoren van online
reviews is het verstandig een structureel klantenonderzoek op te zetten. Zonder al te hoge
investeringen kan dat middels het afnemen van enquêtes op de toeristische hotspots,
monitoren en in kaart brengen van bezoekersaantallen en het delen van ervaringen en kennis
met andere vergelijkbare steden.

2. Onderdeel takenpakket werkgroepen
Om ervoor te zorgen dat kwaliteitsverbetering continue op de agenda blijft staan dient dit als
een vast onderdeel in het takenpakket van de verschillende werkgroepen opgenomen te
worden.

7.1.10. Werkgroepen

Zoals in de nieuwe strategie is omschreven is het advies om vijf werkgroepen op te zetten die
verantwoordelijk worden voor het ontwikkelen van innovatieve nieuwe producten en aanpassen van
de producten aan de nieuw marketingstrategie gericht op de drie themalijnen. De toeristische
producten of diensten met de meeste potentie en onderscheidende factoren worden prominenter op
het platform geplaatst dan andere producten of diensten. Naast het ontwikkelen van producten dienen
er ook arrangementen te worden ontwikkeld waarbij de thema's onderling worden verbonden en waar
de kleine ondernemers bij aan kunnen sluiten.

Onderstaand een overzicht van de vijf werkgroepen.

Shopping
Natuur
Avontuur
Historisch Wouw
Wielerstad

Werkgroepen bestaand uit minimaal drie topondernemers binnen het betreffende thema en drie
betrokkenen, de gemeente met de WV Roosendaal als coördinerende partij. De ideeën binnen de
verschillende werkgroepen dienen in groter overleg getoetst en besproken te worden met de overige
belanghebbenden binnen dat thema teneinde draagvlak te creëren.

1

2
3
4
5
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Activiteiten:
1. Opzetten werkgroepen

De VW als coördinerende organisatie heeft de verantwoordelijkheid om de vijf werkgroepen
samen te stellen, een overlegstructuur vast te stellen evenals het formuleren van de taken en
verantwoordel ijkheden van de werkgroepen.

2. Structureel overleg werkgroepen
Nadat de werkgroepen zorgvuldig zijn samengesteld dient men maandelijks bijeen te komen
om binnen het thema te werken aan productontwikkeling, productverbetering en het
ontwikkelen van arrangementen.

3. Toetsen ideeën en ontwikkelingen
Om draagvlak te creëren en input te genereren dienen de ideeën en ontwikkelingen
voorkomend uit de werkgroep getoetst te worden onder de belanghebbende in Roosendaal.
Hiervoor dient wanneer nodig de WV speciale bijeenkomsten te organiseren.

7.2. Planning

Onderstaand een algemene planning voor het actieplan en de invoering daarvan.

Oplevering voorlopig actieplan
Proeftui nfase (thematisering actieplan)
Oplevering definitief actieplan
Operationalisering actieplan
I m plementatie actieplan
lmplementatie online platform

oktober 2017
oktober Um maart 2018
maart 2018
vanaf januari 2018
vanafjanuari 2018
juli2018

7.3. Kostenraming.

Veel van de genoemde acties zullen vorm krijgen vanuit de overkoepelende aanpak vanuit
citymarketing die momenteelwordt voorbereid. Verder zullen vanuit de samenwerking in de
werkgroepen nog nadere keuzes worden gemaakt en prioriteiten worden gesteld.
Het is om deze reden beter om de kostenkant en de kostendekking in een later stadium en in het
kader van de overall citymarketingaanpak te beschouwen.
Ten behoeve van de uitvoering van dit plan om het toerisme en recreatie in Roosendaal middels een
duurzame aanpak succesvol op de kaart te zetten zal daarbij wel ingezet moeten worden op een
hoog ambitie- en kwaliteitsniveau.

Daarnaast bestaat voor bijzondere hieraan verbonden projecten zoals bijvoorbeeld de herontwikkeling
van De Stok een aparte financieringsbehoefte die nog geregeld zal moeten worden.
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8. CONGLUSIES & AANBEVELINGEN

8.1. Gonclusies

Het aantal binnen- en buitenlandse gasten in Noord-Brabant neemt gestaag toe. Na de Nederlanders
zijn respectievelijk de Belgen en Duitsers de grootste en belangrijkste groep toeristen voor dag- en
verblijfsrecreatie in de provincie. De belangrijkste activiteiten van deze doelgroepen bestaan uit
openluchtrecreatie, en dan met name wandelen, fietsen en funshoppen. Uit de analyse van het
toeristisch recreatief aanbod blijkt dat Roosendaal meerdere toeristische trekpleisters bezit, namelijk
de concentratie van natuurgebieden, het winkelaanbod en het recreatiepark De Stok. Als je deze
belangrijke toeristisch recreatieve voorzieningen afzet tegen de redenen waarvoor de toerist naar
Noord-Brabant en daarmee ook Roosendaal komt, zie je dat deze perfect op elkaar aansluiten. Dat
biedt kansen voor Roosendaal! Sinds 1998 is er echter geen actueel toeristisch recreatief beleid
geformuleerd en is vrijwel alle aandacht besteed aan de ontwikkeling van de binnenstad. Hoewel er
met beperkte middelen veel energie werd besteed aan het werven van (nieuwe) toeristen was de
aanpak productgericht en werd er voornamelijk ingezet op traditionele media en middelen. De focus
lag op de nabije regio en Antwerpen. Vanwege de beperkte middelen en de focus op de binnenstad
was geen ruimte voor een vernieuwende focus op de customer journey van de potentiële bezoeker.
Op de bestemming werden er veel en goede activiteiten ondernomen richting de bezoeker, echter in
de oriëntatie-, inspiratie- en verbredingsfase was Roosendaal niet top-of-mind bij het potentieel
publiek. Door het gebruik van drie thema's op basis van de krachten van de stad, de interesses van
het publiek en de inzet van een meertalig online platform wordt de positionering duidelijk en het bereik
groter. Daarnaast bieden de thema's en het online platform alle ondernemers binnen het toeristisch
recreatief veld de mogelijkheid om hierbij aan te sluiten en te profiteren van de voordelen van deze
nieuwe aanpak en het bundelen van de gezamenlijke krachten.

Middels het customer journey model voor het toerisme in Roosendaal is inzichtelijk gemaakt op welke
touchpoints men moet inzetten om een nieuw publiek te bereiken en de tevredenheid te verhogen.
Hiermee voldoet de nieuwe aanpak aan de gestelde doelstellingen om meer toerisme aan te trekken
en de bestedingen op het gebied van recreatie te laten toenemen.

8.2. Aanbevelingen

Het advies aan de gemeente Roosendaal en VW Roosendaal als uitvoerende organisatie is om de
nieuwe aanpak op het gebied van toerisme en recreatie te implementeren en de komende jaren
verder uit te werken in samenwerking met de ondernemers en betrokkenen zoals
bewonersplatformen, dorpsraden, wielerplatform, evenementenorganisatoren en bewoners. De
nieuwe positionering en de ontwikkeling van het online platform hebben een aanlooptijd nodig voordat
hier daadwerkelijk de vruchten van geplukt kunnen worden. Echter zullen de investeringen zich
terugbetalen in meer bezoekers die tevreden meer gaan besteden.

Enkele aanbevelingen:
. Er liggen interessante kansen voor Roosendaal om meer toerisme aan te trekken en de

bestedingen te laten toenemen. Durf hierin te investeren met mensen en middelen.
. Zorg dat de ondernemers in Roosendaal kunnen participeren in de ontwikkeling van het toeristisch

recreatief beleid.
¡ Verander van een productgerichte naar een consument- en servicegerichte aanpak.
. Zet structureel in op marktonderzoek op het gebied van toerisme en recreatie zodat men inzicht

krijgt in de aantallen, motieven, behoeften en wensen van de toeristen en recreanten.
o Door het ontbreken van actuele cijfers op het gebied van toerisme en recreatie is het op dit

moment niet mogelijk om concrete KPI's te formuleren. We adviseren voor aanvang van de
operationele uitvoering van dit plan een nulmeting uit te laten voeren om de effecten in tijd te
kunnen meten. Hierin zijn de beschikbare middelen bepalend voor het bepalen van het
ambitieniveau.

. Zotg dat er structureel aandacht is voor de cityhospitality van de stad. Denk hierbij onder andere
aan toeristische bewegwijzeringen, de uitstraling van de stad en de meertaligheid van het aanbod.
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¡/cArthurclen Des Outlet Rosada [rbArthurGlen Outlet Roosendaal

Binnenstad/winkelcentrum Fun& Shopp¡ng Totaalw¡nkels Aantalw¡nkels:297(centrum) Roosendaal
Totaal horeca Aantal horeca: 168 Roosendaal
Passage Pareltje van dè binnenstad Roosendaal
Overdêkte w¡nkelcentra Passaqe. Roselaar en Bigqelaar Roosendaal

¡/eubelplein Shoooinq Gostores lvleubelolein. Oostole¡n Roosendeâl

Recreatiepark De Stok Fun & Sport, De Stok lndoor Skydive Roosendaal lndoor Skydive Centrum Roosendaal

Sieben Recreatie
lndoor Kart Centre
f\4etsj Point
Balleland
Try2Escape
Golfuaan de Stok
Wellnessresort Roosendaal
Restaurant het Hoo¡hu¡s
Zilembad de Stok
Gastrobar Bravo24
Bas¡c F¡t

À¡egaDiving

Jouw æ6ond tra¡ner

Speeltu¡n Kade
Speeltuin Vrouwenhof
De Kasteelweide
Kinderboerder¡j M¡nnebeek
Golfu aan Wouwse Plantage
Nat¡onaal Voetbalmuseum de Voetbalexperience
B¡ljartcentrum De D¡stel
Yellow Stone
L'Union Fa¡t la Force
Den Goubergh
Visdonk
Ruitersportcentrum West-Brabant B.V-

H¡ppisch Centrum Kapelhoeve
De Dassenplassen
De Roosendaalse M¡et
De Stok
ERPV de Bommequet
Herstaco Stadion
Sfeerstrand
Sloepenhaven
Wielerexperience (¡ealisatie 2018)

Squash, feesten en teambuilding
hdoor karten en paintballen
Evenementen hal, zaalsport en Basic Sauna
hdoor speeltuin en lasergame
Escap€ room
Brasser¡e en golbaan
Wêlness centrum
Restaurant en terras
lndoor Ãilembad en bu¡ten zwembad
Grandcafé - restaurant
F¡tnesscentrum
W¡nkel met du¡kersbenodigdheden, duikcentrum

Personal tra¡ners

Speeltuin
Speeltuin
Archeologisch monument
K¡nderboerderij

Golfuaan
Voetbalexper¡ence
Biljartcentrum
Klimcentrum
Handboogveren¡g¡ng
Paardensportcentrum
Paardensportcentrum
[4anege

f!þnege
Msvüver, surfaccommodat¡e en ligweide
Visvijver
Msvüver

Jeu de boules
Evenemêntenlocatie
Oostelijk Havend¡jk

Westelùke Havendiik

voormalig Red Band Sportpark

Roosendaal
Roosendaal
Roosendaal
Roosendaal
Roosendaal
Roosendaal
Roosendaal
Roosendâel
Roosendaal
Roosendaal
Roosendaal
Roosendaal

Rôôsênalââl

Overige dagrecreact¡e Fun & Sport Roosendaal
Roosendaal
Wouw
Roosendaal
Wouwse Plantage
Roosendaâl
Roosendaal
Roosendaal
Roosendaal
Roosendaal
Roosendaal
Wouwse Plantage
Heerle

[iloerstraten
Roosendaal
Roosendaal
Roosendââl
Roosendaal
Roosendaal
Roosêndaal
Roosendaal



Verblijf Hotels

Camp¡r€s

B&B

fvbnumentalebez¡enswaardigheden Cultuur

THOR i Sportpark V¡erhoeven

Bãstion Hotel
Hotel Central
BW City Hotel Goderie
Hotel Tongerlo
C ityresorthotel Roosendaal

Herelsehe¡de
Wouwse Plantage
Zonneland
Stakkeshoeve
De Heemshoeve
Landgoed Ottermeer
t Schowke
GetAway

Berkenpad
Aan de GrmZoom
Owerveldezicht
Het Posthuis
Onder de Tulpenboom
Blokshoeve
B&B

Tongedohuys
Stationsgebouw
Plarìtagecenbum
Sint Jan
Orze Lieve Vrouwekerk
S¡nt Lamb€rtusl(erk
Readhuis
fvhrkant
Beltmolen de Arend
De molen van Aerden
fvblen de Hoop
De Twee gehoeders
ÀíarKplein

De Kasteelwe¡de
Anno 1810
Emile van Loonhu¡s
De Kapelberg
fvhr¡agaard

O.l. Vrouwekerk
Oorlogsmonument
Vredeslepel

[ibriakapel

Sportpark
Msdonk

De Stok (realisatie 2019) Hotel en Cas¡no

Chaletpark
Camping (met zwembad)
Mn¡camping, paardenhouderü / stalling
Mnicamping
Natuurl€m peertenein
SVRoamSing
Trekkerscamping

ln ontw¡kkelino

Roosendaal
Roosendâel

Roosêndaal
Roosendaal
Roosendaal
Roosendaal
Roosendaal

Heerle
Wouwse Plantage
N¡spen

Wouwse Plantage
iiloerstraten
Wouwse Plantage
Wowse Plantage
Wouwse Plarìtage

Rocendael
Wowse Plantage
Wouwse Plantage
Nispen
Heerle
Roosendaal
Worü

5
N)

lribrK
met kloostertuin

Roosendaal
Roosendaal
Wouwse Plantage
Roosendaal
Roosendaal
Wouw
Roosendaal
Wouw
WotM
N¡spen
Roosendaal
Roosendaal
Worw
Wow
Roosendaal
Roosendaal
Roosendaal
Roosendaal
fvberstraten
Àiberstraten
N¡spen

torenbekl¡mming, prachtig uiÞ¡cht
fvbrkt
Voormalig gemeentehuis

Bergkorenmolen uit 1850, ¡n het dorp
Voormalile molen uit Belg¡e
Wo(ruseweg

Hervormde kerk BloemenmarK
À/brK 54 herenhu¡s met tuin
Deurlechtsestraat
Woonhoûe met kap€l
¡s H. Tfleresia van k¡ndje Jezus
Eerste oorlogsmonument van I¡€derland
Kapel en Oorlogsmonument. Architect Jos
Cuypers. Tegen het dorp
Spellestraat Wouw
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i/hrìum erìtale Begraafplaâts
Paviljæn
lilariadal
Tullepetaon
Stolpeßteine
Kapel Brugstraat
Cleyne Cat
de Fortuyn
ÀÍdenstraat 8-1G12
Ludw¡gstraá
Sini Jcephkerk
lnterierr Brugslraat 23
Fract¡ehuis
liloeder Godskerk
Poortje met meda¡llon
Stamhu¡s Van Gilse
Vrowenhof
i/briahove
Locomotievenloods, seinhuis
Boulevard Arìtverpia
H. Hartkerk
Wenneker/Ka\reewee
i/arK 7
iibrK 31

N¡sp€nsestraat 21

Spoorstraat 51

Hoogssfaat 14

Àiblenstraat 42
De Gerdâ Hoew, Usbærderij en gastenverblüven

f\4ariakapel

oude Pastorie
Kerk H. lrrhria Hemelwart

Grensovergang Nisp€û.Essen

Turf Nispen

Gertrud¡skerk
Televis¡etoren
Schl:mteÐ womâlie Ph¡lic fãbriek

Landgoed Wo$se Plantage

Låndgoed Msdonk

De RGendaalse Vl¡et

Doeldreef WOw
Bergsestraat Wouw
Kerk uit 1930 van architect J6 Ku¡pers. Aan de Nisps
achterz ijde zün de cmtouren zichtbaar van de
voml¡ge kerken uit 1300 en 1450.
Kortwdegrens staatop Esstrsweg 86 het Nispm
voormal¡g Nederlands Grenskantoor met
woonhu¡s u¡t 1872.
Voormal¡ge turfuaart uit 1@0 van Huijbergm Nisp€n
naar Roosendaal.
Bredasweg
Niwe lvbrkt
Mncentiusstraat. lvlet kapel door J. Cuypers
¡/brK. Boegbeeld Roostrdaals Carna\ral
Oorlogsmonument

librkt
Raadhu¡sstraat 26
Bank en bankieswoninga
hu¡zen Hurks jarerlJzo en 30
bijzonder ontwsp Jac. Hurks
Hurks, behoort tot 100 mociste ¡n I'lederland
BloemenmârK'12
Pres¡dent Kennedylaan
À4arK 24 (Chagall)

Raadhu¡sslraat 45
Landhu¡s
Burgeràoutsestraat

NB ook huÞen in zichtas Hulsdonksestraat
b¡¡zondere herbestemm ¡n g
W ederopbouw ¡ndustriegeboM
voomalige notariswoning ¡n neo rena¡ssance
voomalig pGtkantoor
waterloren
Red Band fabriek
wænhu¡s \¡oomal¡ge steenhower
3W intsieur
Boefderij is gebowd ¡n de Arnstsdamse
Schoolst¡jl ¡n 1927 door de bekende
Roosendaalse architæt Jacques Hurks.
Heerle (deds ontworpen door Bdlot)

Roosendaal
Roosendaal
Rocendaal
Roosendaal
Roosendaal
RoGendaal
RGendaal
Roosendaal
Roo6endaal
RGendaal
Roosendaal
Roosendaâl
RoGendaal
Roosendaal
Roosendaal
Ræsendaal
Roosendaal
RoGendaal
Ræsendaal
Roosendaal
Rocendaal
Roosendaal
Ræsendaal
Roosendaal
RGendad
Roosendaal
Rocendad
Roosendaal
Nspen (Sch¡jD

l-þerle
Roosendaal
Rffiendââl

Natuurgebiedff Fun Recreatie\re poort (Natuurpoort ¡n ontwikkeling), Wouwsê Plântage
Derdffereldbos
Plantaæcentrum Wowse Plantage Worwse Plantage
Mtuurpoort,Natuurmonumenten,Rozenverì, Roosendâal
[,EC T+u¡s Msdonk, GedenkbG
Mswaler- waleßort lme¡sì Rlmendâal
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Stads- en buurtparken

Cutturele bestem m ingen

Fun

Cultuur

Emile van Loonpark
Park Vrowenhof

Burg. Godwaldþark
Burg. Coenenpark
Burg. [4arijnenpark
Paterstu¡n

Catharinapark
Landeweelpark
Beekdal
Tongerlotu¡n
Tuinen Laura Dingemans
Tu¡n't Ven
TurfTu¡n

DE Toltu¡n

De Kring Roosendaal
Vror¡wenhof
Openluchttheater Nispen
Grafitt¡hal The Loods
S¡nt Jan
Het À,tziekhu¡s
Het Kadehuis
Anno 1810
Cuttureel Centrum de Geerhoek
Pod¡um Parrot¡a
Stadspod¡um Stadsoevers
Tongerlohuys
Nationaal Voetbalmuseum de Voetbalexperience
ln den Groenen zonck
Brandweermuseum
H¡storische Collectie Korps Commandotroepen
C¡nema Paradiso
City Bioscoop
T-Plein (Tongerloplein)
Tiuri
lvlEC T-hu¡s Visdonk
lvÞrt Wouw
Expositieruimte Àilarkant
Kunstatel¡er 2CREA8
Albus Lux Contemporary
Galerie Anita Ammerlaan
Kunstuitleen Artotheek 1 I
Galerie / Æelier 't Ateljeeke
Galerie Benjamin Scheltema
Bibl¡otheek VAflnU

Tu¡n bü Tongerlohuys en De Kring Roosendaal
Tu¡nen en lwekerij
Particul¡ere tu¡n
Thematuin achter de kerk tot aan de school,
aanleg en onderhoud door N¡spense wüwillgers

Schowburg
Openluchttheater
Openluchttheater, achter de kerk
Graffitihal
Voormal¡ge kerk, evenementenlocat¡e, pod¡um

Cursussen, podium
Grand Café, podium
Evenementenlocatie
Dorpshu¡s, podium
Evenemerfenlocáie
Realisatie zomer 2017
Mjseum, erfgoedcentrum
ifu seum, voetbalexperience
Grafisch M.¡seum
Op Landgoed Wor¡wse Plantage
h Engelbrecht van l*'¡assaukazerne
F¡lmhuis

Evenementenlocat¡e
Essentgebouw
Ml¡eu Educatief Centum
lr/brktple¡n / evenementenlocatie
¡n Trottrzaal

Stadspark, kiosk Roosendaal
skaten, ûsbaan, openluchttheater, Roosendaal
evenementenlocatie
met h€emtuin Roosendaal
Parklaan Roosendaal
Rondom Watermolenbeek Roosendaal
Voormalige kloostertuin, achtêr O.L.Vrouwekerk Roosendaal

wandelpark. Bosveld, Kloosterstraat WorN
Wouw
Worru
Roosendaal
Heerle
Heerle
Nispen

Educâtief srelDark Rmen.lââl

ÀÀ

Roosendaal
Roosendaal
Mspen
Roosendaal
Roosendaal
Roosendaal
Roosendaal
Roosendaal
Wow
Roosendaal
Roosendaal
Roosendaal
Roosendaal
Wouw
Wouwse Plantage
Roosendaal
Roosendaal
Roosendaal
Roosendaal
Roosendaal
Roosendaal
Wow
Worrw
Roosmdeel
Roosendaal
Roosendaal
Roosendaal
Wouw
Roosendaal
Roosendââl trsÐa
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Galer¡e Dom'Arte
Rabobank Galerie De Kring
KunstLokaal Rooserdaal
Beeldentuin Léon Vermunt
Hobbyatel¡er't Loopke
Atel ier [,larijke Ardon
Atel¡er ¡/lar¡jl(e N/has
Beeldentu¡n De Plarìtage
Les Quatres Chats
Tongerlohuys
Typical Dutch Art
Æelier De Watertoren
W¡neArt Gallêry
Galer¡e, atelier Yvette Roovers
Project Kunstroute RoosendaauBrabantse Wal
De Trommelaeren \€n Roesendade

Routes F¡etsroutes Lar¡gs l-le¡de en Velden (42 km)

Rucphen
Roosendaal
Roosendaal
Wowse Plantage
Wo(tr
Roosendaal
Rooserìdaal
Wouwse Plantage
Wouw
Roosendaal
Roosendaal
Rmsendael
Roosendaal
Roosendaal
RoosendaauBergen op Zoom
Roosendaal

5(tl

Dorpenroute rondom Roosendaal (¿14 km)
Kunstkroop Wouw (38 km)
Derde\ilereldbos (29 kn)
Turfuaarten en smokkellegendes
Volg het water door de stad
boekþ Actiefop pad: 4x De Grens Over (26 km)
boekþ Actiefop pad: Strontpaahoute (30 km)
boekþ Actief op pad: Natuurroute (38 km)
boekþ Act¡ef op pad: Bocht van Bathrode (65 km)
boekþ Act¡ef op pad: LårEs Turfuaarten, Vennen en
Venen (50km)
Kapdletjesroute
Knooppuntenfi ets kaarten
LF 2 Stedenroute Amsterdam - Blegische grens
LF 13 Scheld+Rheinroute Vlisslingen - Venlo
F¡etsknooppuntenkaart SES ûuli 2017)
F¡etsl@art West-Brabant - RofebureauBrabanlMsit
Brabant/Vw
lûilnta¡nbikenetwerk Natuurpoort
Parelfietsroute (Wouw 35 km)
Kees Keljzer Kunsfoute
F¡etspad Route van de Turf
Fietskâart West en Mdden Brebent Fâlkolân 17

Rmsendaal

Roosendaal, Wouw, Bergen op Zoom
Bergen op Zoom naar Roosendaal

Routes Wandelroutæ Stadswandd¡ng Rooserdaal
Kunstommetie
Landgoed Visdonk, 2,5 - 3,2 - 11,3 kî
boekþ ActÞf op pad: LarEs Hoempaden en
turtuaarten (4 of I km)
boekþ Actiefop pad: Knotw¡lgen in llet Beekdal (1 I,7
km)
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boekje Act¡ef op pad: Nbpense paden met Wouwse
steken (4,6 of8,7 kn)
boekje Actief op pad: Hoevensteinroute (1 I km)
boelíe Actief op pad: Hopmeeroute (5 km)
boekje Act¡efop pad: Langs-Ven-en-Dreefroute (1 I
l(fn)
boekje Actilefop pad: Pþntageroute (20 km)
De Ster van Wouì¡y
Dwaþn door de D'dken (8 km)
Kuþren over Ke¡en
Ave Àíaria
Wðdelknooppuntenkaarten
De Brabantse Wal: 9. Landgoed Wouwse Plantage -
HuiÞergen (10,5 kn)
Wandden langs de steilranden
Grenslandpad
Wanddkaart - Routebureau Brabant^/¡sit Brabant^/W

Speurtocht l,latuumonumenten Visdorü
Ommetie over Boerenland (Wouw)

À
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BIJLAGE 2: Figuren, tabellen en grafieken marlrtanalyse

Figuur 1.1 Ontwikkeling in het aantal buitenlandse gasten en overnachtingen in Noord-Brabant in de
periode 2006 tot 2016
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Bron: CBS SLA, 2012-201 6

Figuur 1.2 Herkomstlanden buitenlandse gasten in Noord-Brabant in de periode 2006-2016
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Figuur 1.3 Aantal binnenlandse vakanties in top vijf provincies in de periode 2006-2016

3.500

3.000

.j

.F
c
trJ
ß

r
a

2 .500

000

a13

2-089

.oa5

.760

1.730

1 .500

1.000
2006 2öO7 2008 2009 20rO 2017

-Gelderland 

.-¡-L¡mburg !t4-Noord-.Brabant

2tt2 2013 2014 2415 2016

-È- Drenthe 

-Noord-Holla,rd

Bron: CVO,2016

Figuur 1.4 Acht meest ondernomen toeristische vakantietypen in Noord-Brabant in 2016

Welke activiteiten de Nederlanders ondernemen tijdens hun vakantie is onderstaand schematisch
weergegeven.

Vakantie met vriendenVamilie\coltega's

Op nåtuur gerichte act¡vite¡ten

Ontspa nning\rust\relaxen\gezell igheid\weekendje
weg

20

t2

Alleen bezoek aan attractieparr E to

Sport:eve of åctieve vâkantie

Bezoek aan familie, vr;enden, kennissen J I

stedenvakantie Zl

Bezoek ããn evenement I ¡

05

9

9

Bron: CVO,2016
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Figuur 1.5 Meest ondernomen uitstapjes tijdens vakanties in Noord-Brabant

Bron: CVO,2016

Leesvoorbeeld: 65% van de Nederlanders ging in 2016 tijdens een vakantie in Noord-Brabant ten
minste één keer uit eten.

Figuur 1.6 Ontwikkeling top vijf uitstapjes tijdens vakanties in Noord-Brabant 2006-201ti
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Figuur 1.7 Herkomstprovincies van binnenlandse toeristen in Noord-Brabant
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Flevoland 2o/o

Gelderland 9o/o

Utrecht 7o/o

Noord-Holland l5o/o
Zuid-Holland 25o/o
Zeeland 3o/o

Noord-Brabant 2to/o
Limburq 5o/o

Bron: CVO,2016

Figuur 1.8 Aantal uitstapjes van Nederlanders in Noord-Brabant naar cluster
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Figuur 1.9 Resultaten op de vraag waar men familieleden mee naar toe zou nemen als ze op bezoek
komen in Roosendaal.
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BIJLAGE 3: Ove¡zicht marketinginstrumenten WV Roosendaal

Bron: VW Roosendaal

Online Webs¡te www.beleeftinroosendaal.nl Stadspromotie, tevens www.beleeftinroosendaal.nl. De website van de \ 
^/ 

¡s in
www.vwroosendaal.nl het verlengde van de c¡ty app ontwikkeld en geheel in de huisstül van Beleef 't in

Roosendaal uitgevoerd en ing€richt voor de spec¡fieke stadspromotie behoefte.

Hallo Roosendaal App Agenda, overzicht horeca, evenementen en bezienswaardigheden. De app biedt
inwoners en bezoekers een uitgebreid programma van wat er in Roosendaal te
beleven ¡s. De app toont een ovezicht aan horecagelegenheden, winkels,
evenêmenten en bezienswaardigheden. De Hallo Roosendâal App is gratis te
downloaden vanaf de App Store of Google Play. Een andere manier om de app te
downloaden is door de QR code. VW Roosendaal heeft bij de ontwikkeling van de

app samengewerkt met haar partners Collectief Roosendaal, Werkgroep
Citymarketing en Gemeente Roosendaal. f\iþt de app wil de VW met haar partners
inspelen op de huidige consumentenbehoefte en het nieuwe winkelen.

Facebook www.beleeflinroosendaal.nl Social media wordt ingezet om bestaande doelgrospen aan zich te b¡nden en
nieuwe te bereiken, de naamsbekendheid van Roosendaal als destinatie te
vergroten en de achterban betrekken bij onze activiteiten. Essêntieel ¡s ¡nteractie
genereren. Acties worden ingezet v¡a facebook en twitter.

Twitter Social media wordt ingezet om bestaande doelgroepen aan zich te b¡nden en

n¡euwe te bereiken, de naamsbekendheid van Roosendaal als destinâtie te
vergroten en de achterban betrekken bü onze activiteiten.

Offine Digitale Billboards Digitale outdoor schermen Digitale outdoor billboards zijn een geweldige manier om een boodschap te
visualiseren aan een groot publiek. De schermen hebben een zeer hoge

attentiewaarde en dat maaK de b¡llboards erg aantrekkelük voor stadspromotie.
Publicaties zün o.a. gericht op even€menten en koopzondagen.

Videoscherm narrowcasting Digitaal scherm voor binnenlocaties is een geweld¡ge manier om een boodschap te
v¡sual¡seren. De schermen hebben een hoge attentiewaarde.Ma een flexibel

Content f\ibnagement Systeem (Clt/S) worden uitingen snel en eenvoudig op

scherm getoond. Het dig¡tale scherm wordt ¡ngezet voor de promotie van

evenementen en koopzondagen. Bovendien wordt de stadsfilm getoond.

Welkomstpakket Verbinding nieuwe inwoners lnfo gemeente, cadêautjes & kortingsvouchers ondernemers en maatschappelûke

organisaties. De Gemeente Roosendaalwil nieuwe inwoners van harte welkom
heten in Roosendaal. Daarom ontvangen zij vanaf begin 2017 e€n welkomstpakket.
Het welkomstpakket is tevens bedoeld om nieuwe inwoners wegwijs te mâken in
Roosendaal. Zo onwangen zij informatie over stad en dorpen en over het verleden

van Roosendaal. Speciale vouchers zün ontwikkeld met lokale ondernemers die
vezilverd kunnen worden voor leuke cadeautþs en kortingen. Het welkomstpakket
is verder gevuld met aanbiedingen en presontjes van maatschappelijke en culturele
organisaties en (toeristisch recreatieve) bedr¡jven. ln samenwerking met en in

opdracht van de Gemeente Roosendaal heeft de VW als c¡tymarketingbureau de
welkomstpakketten ontwikkeld.

Babypakket Verbinding pasgeborenen en Voor de pasgebor€n nieuwe inwoners is een speciaal babypakket ontwikkeld.
gezinnen

Citywüzer

App

Hallo Roosendaal Citywi.izer
(jaarliikse uitgave)

Shoppinggids en wegwiizer in pocketformaat. De Citywþer Hallo Roosendaal is

een gratis shoppinggids en wegwijzer in pocketficrmaat over Roosendaal. Hierin

staat alles wat u nodig heeft voor een gezellig dagje Roosendaal. De mooiste
bezienswaardigheden, de adressen voor een drankje, lunch of diner en, als u wat
langer wilt genieten van de stad, de overnachtingsadressen! Voor de shop
liefhebbers onder u staat achterin informatie over de winkelcentra en -straten in het

centum met een oveîz icht van alle winkels. Ook de winkelcentra aan de rand van

de stad zoals tvhArthurclen Designer Outlet Rosada en Gostores zijn niet
vergeten. Wie de dag sportief door wil brengen vindt er alle informatie over
Recreat¡epark De Stok. Deze brochure is verkrijgbaar bij de VW Roosendaal,
ondernemers in de Roosendaalse binnenstad, via promozuilen in de
parkeergarages en bij tvcArthurclen Designer Outlet Rosada.
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VW vestiging VW Brandstore in

binnenstad Roosendaal en 2
VW-i punten in Wouw en
Nispen

BIR koopzondagenposter lnstore promotie voor de
koopzondagen A3 formaat

De Vw-winkel op de lribrK in het stadshart is in 2014 gerenoveerd tot nieuwe
toegangspoort tot de stad, volledig in Roosendaal stÛ|. Waar het merk Roosendaal
voelbaar is, waar je het kunt zien en kunt kopen. Binnen de Brandstore is het \ 

^/-merk onmisbaar, de branding van de stad door het luik van VW richt¡ng

consument. Naast de VW diensten & producten is er een compleet nieuwe lijn aan

Roosendaal merchandise en cadeauartikelen veelal ontwikkeld in samenwerking
met Roosendaalse kunstenaars en designers en creatieve aanbieders. Bij de \A /
brandstore Roosendaal kan de bezoeker terecht voor de beste locaties ¡n de stad,
actuele informat¡e over alles wat er in Roosendaal te doen is. Daârnaast kunnen

bedrüven en instellingen terecht bij de \AÂ/ voor allerlei groepsprogramma's. Of het
nu gaat om zakelüke gasten, een personeelsu¡tje ofeen partnerprogramma.

BIR- koopzondagenposters in de binnenstad. Hiermee wordt vooral in de

winkel(etalage)s promotie gemaakt voor de koopzondagen in de binnenstad. Voor

deze koopzondagenposter is een vaste format ontwikkeld.

BIR promotiezullen BIR promozuilen

BIR Cityhosts

Stadspromotie en winkel- en horecaondersteunend promot¡emateriaal. Permanente
promotie en informatievoozien¡ng op traffìc locaties via promozuilen is samen met

zakenpartner Collectief Roosendaal succesvol gerealiseerd in alle
parkeergarages. Nog te realiseren verdere uitbreiding van digitale zuilen in o.a. de

stationshal staat hoog op de agenda. Ter bevordering van de synergie met de
binnenstad zün de promozuilen bovendien geplaatst bij Rosada. Hierdoor worden
Rosadabezoekers tot een bezoek en vervolgbezoek aan Roosendaal en de
binnenstad bewogen. Vanu¡t haar reguliere promotietaken en gebruik makend van

het Vw-netwerk zorgt de VW ervoor dat de Roosendaal-promotie gericht verstreK
wordt op plaatsen waar zich veel (potentiele) bezoekers aan Roosendaal bevinden:

VW vestigingen in Roosendaal en omgeving, hotels, campings, etc.

lnzet'cityhosts'tüdens evenementen en bii Rosada op Belgendagen en door het
jaar heen op publieke posities. Ter ondersteuning van deze rol heeft de \A / BIR-
promostands en B|R-promotiekleding voorhanden. Het team wordt bovendien

ingezet voor de verspreiding van promotie materiaal.

Promot¡e tijdens
evenementen op publieke
pos¡ties en bij Rosada

Promotieflyers

ulTladder

Regionale fietskaart

Citydressing

Citydisplays

fVtuppies

Ter promotie van de
themat¡sering van de
koopzondagen en de
evenem entenprogram ma's

Tweezüdige
lantarenpaaldisplays

f\/aandelijkse uitgave Per jaar worden 700 publiekstoegankelljke evenementen en activiteiten
opgenomen. Een online verb¡nding wordt tot stand gebracht. Alle evenementen
worden vermeld op de Hallo RoosendaalApp en de website van de VW. 10

belangrijke evenemênten worden extra uitgelicht in postervorm. ln de agenda

worden alle tüdig aangeleverde evenementen vermeld.

Fietsroutenetwerk West Fiesten via fietsknooppunten, ovezicht Natuurpoorten van Van Gogh luistezuilen.

Brabant Uitgever
Routebureau West-Brabant

Branding van Roosendaal en Door middel van vaste ban¡eren verspreid over de stad wordt de stad 'on brand'
promotie van evenementen aangekleed. Deze vaste banieren worden ingezet voor de branding van

Roosendaal én de promotie van evenemenlenprogramma's.

Ontwikkeling van promotie leaflets ter promotie van de thematisering van de

koopzondagen en de evenementenprogramma's.

Citydisplays worden ingezet voor de promotie vân evenementen en koopzondagen.

Gemiddeld worden 12 campagnes per jaar gepland (minstens 10x per jaar). Naast
de aankondigingen van evenementen en de koopzondagen hebben de citydisplays
ook functie voor de BIR-brand¡ng. l\ilet deze hoogwaardige affichedisplays wordt de

VW in staat gesteld om de promotie boodschap effectief onder de aandacht
brengen van een groot publiek. Gekozen is voor high traffic locaties en goede

spreiding van de displays in stad en dorpen om het bereik en de effectiv¡teit van de
campagnes te versterken.

Verlichte informatiepanelen lnfopanelen op strategische locaties langs in- en uitvalswegen in de stad worden
door de \AÂ/ ingezet voor stadspromotie. De infopanelen zijn voorzien van de
nieuwste technologieën en zün van binnenuit aangelicht, waardoor ze letterlijke en

figuurlijk in het oogspringen.

Bijsluiter bij VW Cadeaubon Een grote verscheidenheid aan ondernemers uit stad en regio, onderverdeeld naar
branche, wordt erin vermeld. Deze bijsluiter wordt bü de verkoop gratis aan de
consument verstreK. Alle deelnemende Roosendaalse ondernemers staan
vermeld op de landelijke website van \ 

^/ 
Nederland.

WV Cadeaubon boekje
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Dagarrangementen Arrangementen voor
groepen

Stadswandelingen Rondleidingen

Promo Stadsfilm

tvlagazine RzUn lnformatie magazine
inwoners

Regionale fietskaart

De WV b¡edt een uitgebreid scala aan mogelijkheden voor een gezellig dagje uit ¡n
Roosendaal. Programma's op maat worden aangeboden. De \A / werK samen
met het toer¡stisch bedrijfsleven en horecabedrüven. De gehele organisatie, de

boeklngen en de begeleiding van de groepen zijn in handen van de VW.

De VW organiseert rondleidingen onder leiding van een local. Er is keus uit de
historische stadswandeling, de spoorstadswandeling, de rel¡giewandeling- of
bevrijdingswandeling en de culinaire wandeling. Daarnaast vinden rondleidingen
van de heemkundekring plaats in het Plantagecentrum van Landgoed Wouwse
Plantage, waaraan de WV medewerking verleent. De \ 

^/ 
schakelt bekende

Roosendalers in voor de begeleiding van de stadswandelingen. De VW
stadsgidsen zün ware ambassadeurs met grote kennis over (een bepaald
deelgebied van) stad en dorpen. H¡erdoor wordt de VW ¡n staat gesteld om

themawandelingen aan te bieden. Een stadswandeling in de binnenstad is

voorhanden voor bezoekers die individueel het stadshart willen bezoeken.

De promotie film Roosendaal presenteert Roosendaal als een attracl¡eve
gemeente waar het goed wonen en verblijven is. Een charmante en levendige stad
met veel bedrijvigheid en aansprekende evenementen. Te zien zün de mooiste
bezienswaardigheden, lieflüke dorpen en een prachtige groene omgeving.

f\hgazine Rzün wordt door de Gemeente Roosendaal u¡tgegeven om haar
inwoners te informeren over ontwikkelingen binnen de gemeente. Tevens worden
evenementen onder de aandacht gebracht. Verspreiding van het magazine vindt
huis-aan-huis plaats in de hele gemeente Roosendaal.

Op de kaart is het complete knooppuntennetwerk opgenomen en alle f¡etsroutes

van het landelijk Fietsplatform. De kaart heeft een schaal van 1:50.000, eên

schaalverhoud¡ng ideaal voor fietsers. De fìetskaart bevat een schat aan informatie,
zoals thematische fietsroutes, bezienswaardigheden, regionale karakter¡stieken,
plaatsnamenregister en €en ovezicht van VW vestigingen. Om de online
verbinding te bewerkstelligen, verwüst de fietskaart naar www.route.nl. \ 

^/ 
geeft

themafietsroutes uit. Deze zün aan herz iening toe vanwege de recente verander¡ng
in het fietsknooppuntensysteem.

V\ /geeft i.s.m. Falkplan een citymap uit. De citymap bestaat uit Gedetailleerd
kaartbeeld van het centrum, mooie routes door het centrum, tips met
locatieaanduiding en omschri¡ving van bezienswaardigheden in centrum,
evenementen en toeristische informatie.

Actueel en wervend fotomateriaal waarmee Roosendaal onder de aandacht
gebracht kan worden.

Participatie publieksbeurzen, zoals Brabantse Waldag, incidenteel deelname
landelijke beuzen.

Promotie evenementen en koopzondagen

Promot¡e koopzondagen

Promotie Hallo Roosendaal App

Promotie evenementen en koopzondagen

De BIR spec¡al is een winkel- en evenementenspecial die via de Bode in heel
Roosendaal en in het aangrenzende Belgisch gebied wordt verspreid. Jaarlüks
verschijnen 3 ed¡ties. De edities worden waar mogelük gekoppeld aan een

seizoensprogramma (Winter in Roosendaal, Roosendaalse Wielezomer).
Redactionele art¡kelen, evenementenkalenderen shoproute. De\ 

^/coördineertdeuitgaven van de drie Beleef't in Roosendaal specials. De focus van de specials die
vanu¡t citymarketing jaarlijks worden uitgegeven is gericht op winkelen, mode,

uitgaan, evenementen en de thematische promotie van de koopzondagen. Naast
redactionele artikelen wordt in deze speciale uitgave een evenementenkalender
opgenomen met alle sfeervolle en publiekstrekkende activ¡teiten. De wervende
shoproute brengt winkelgebieden onder de aandacht van de consument. De
realisatie van dr¡e edities van de BIR specials geschiedt in nauwe samenwerking
en ¡n opdracht van het binnenstadsmanagement en Collectief Roosendaal. Jaarlijks
verschijnen 3 winkelspecials: lente en zomereditie in april (week voorafgaande aan
Pasen), een na¡aarseditie in september en wintereditie gericht op de feestmaand
december.

C¡tymap

Beeldbank

Beuzen/evenementen

Spandoeken

Sticker parkeermeters

Parkeerticket

Uit¡ngen in parkeergarages

BIR Winkefspecials

De fietskaart West- en
Midden-Brabant wordt door
de W\¡s en Falkplan
gerealiseerd.

Kaartbeeld binnenststad

Actueel fotomater¡aal van
stad en dorpen.

Participatie, BIR branding en
promotie Roosendaal.

Vaste voorz¡ening voor o.a.
promotie evenementen en
goede doelen

Stadspromotie

Stadspromotie

Frames en vitrinekasten

3 uitgaven perjaar
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Pers & tvledia Collect¡eve Advertentie Promotie in Naderland ên Om te vooÈ ien in de promotiebehoêfren rondom de thomakoopzondagen worden

in het verlengde van de opdracht stadspromotie doelgerichte
advertentiecampagnss door de VW uitgevoerd. De focus van de campagnes is
gericht op het vergroten van de bekendheid en het imago van de binnenslad als

comfortabele winkelstad met gastwije horeca en waar gezellige evenement€n
plaatsvinden . Centraal daarbü staat het gênereren van traffìc en daarmee in het

verlengde het gonereren van meer bestedingen. Winkels, horeca en evenementen
versterken elkaar. Gelet op het grote bereik van de advertentiecampagnes ,¿verk de

VW, ook in financiële zin, samen met de grotere winkelcentra (Roselaar, Passage,

Rosada en Gostores). Door krachten te bundelen staan we sterker en zijn de

effecten groter. f\ilet deze advertentiecampagnes is oen groot promotiebereik

voorhanden waarmoe actuele acties, evenemênten en koopzondagen breed onder

de aandacht gebracht wordt.

Campagnes Winkelstad Belgie
Roosendaal

Free publicity / mediakanalen Het onder de aandacht Via verschillende mediakanalen free publ¡city \oor Roosendaal real¡seren, hetgeen

brengen van Roosendaal en eon bûdrage levert aan een goede beoldvorming en profilering en promotiê van

haar activileilen. Roos€ndaal. \ 
^/ 

stett als informat¡eleverancier content (tekst en beeld)
besch¡kbaar aan derden voor promotiedoeleinden (zoals gemeente, zakenpartners,

mediapartners, uitgevers, VW Nederland en Visit Brabant). lncidenteel wordt al dan

niet tegen betal¡ng medewerking verleend aan TV (re¡s)programma's om dê stad te
promoten.
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BIJLAGE 4¡ Gustomer journey model Roosendaal
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BIJLAGE 5: Presentatie toeristisch recreatief actieplan

TOERISTISCH RECREATI EF ACTI EPLAN

Gemeente Roosendaal

o vtsrÌ
ARABÀ¡íÏ

cv r(

4,l<

O îiï"*'

Opdracht:

Een praktisch en activerend toenstisch- recreatief plan om
Roosendaal koers te kunnen geven in een meerjarig succesvolle
leisure aanpak.

Opdrachtgever(s):

Gemeente Roosendaal en VVV Roosendaal

.'i, I
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L. Hoe kan de gemeente Roosendaal meer toeristen aantrekken?

2. Hoe zorgen we ervoor dat bezoekers (toeristen & recreanten)
meer besteden?

3. Hoe kan de gemeente Roosendaal de synergie tussen de grootste
toeristische trekpleisters optimaliseren.

Deelvragen

Deskresearch:

' Beschikbare notities en onderzoeken van de Gemeente Roosendaal

' Landelijke en regionale gegevensbronnen

' Onderzoeker¡ en r¿pporten van VisitBrabant

Fieldresearch:

' lnterviews en sessies met opdrachtgevers, lokale organisaties en
bezoeken aan de belangrijkste toeristische trekpleisters.

Aanpak:
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Customer Jou rney
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Analyse van het toeristisch aanbod

Analyse van de marketinginstrumenten

Ma rkta nalyse

Aansluiting Citymarketingplan

Strategisch advies

Presentaties aan stakeholders

Operationeel actieplan
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Customer Journey - fase 1
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Customer Journey - fase 2
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Customer Journey - fase 3

Customer Journey - fase 4
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1. Duidelijke profilering gericht op de kracht van de stad en de interesses
van de toer¡st.

2. Methode om het uitgebreide aanbod van de gemeente
(voorzieningen, evenementen en arrangementen) te categoriseren en
de krachten te bundelen.

3. Mogelijkheid om de toerist kennis te laten maken met andere thema's
(cross selling)

4. Mogelijkheid voor ondernemers om zich te verbinden aan één of
meerdere thema's door het aanbieden van acties, arrangementen of
deelname aan partnerprogramma's.

I

Voordelen van het werken met thema's:

-,1

1. Nieuwe webs¡te voorzien van (sublthema's gerrcht op de. kracht
van de stad en de interesses van de toeristl

2. Meertaiig (NL, ENG, DE)

3 Platform bovenop de bestaande actrvrteilen en ter vervangrng van
de VVV Roosendaal wcbsitc & Hallo Roosendaal app.

.1. Strr-rctuur in het aanbod en mogelijkheid tot verdreprng en
verbind ing.

5. SEO en SEA

Online platform

I
I-
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1' niveau: Thema's en sub thema's (vrsueel)

Verdieping (aanbod & arrangementen)

iWerKgrOepen pe. tnem¿ ftei './V! ¿r: :oòrd¡nerende panij

Opbouw online platform

h
i

2'niveau

Stand out ¡n the crowd
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Shopping: service
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Shopping: loyalty
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Natuur: Top 5 wandel- en fietsroutes
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Verbinding: Shopp¡ng

McArthr-rrGlen Designer Outlet Rosada - Binnenslad
\
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