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Geachte leden en burgerleden,

In Eindhoven is Aangenaam Bergen op Zoom afgelopen maandag dooreen nationale vakjury uitgeroepen tot de 'Beste
Citymarketing gemeente van 2019', in de categorie gemeenten tot 100.000 inwoners.

Als wethouder Citymarketing ben ik uiteraard trots op het behaalde resultaat. We voeren al geruime tijd een consequent
citymarketingbeleid waarbij we ons richten op bepaalde doelgroepen. Een voorbeeld is Vlaanderen. We merken dat het
aantal Belgische gasten dat onze stad aandoet nog altijd toeneemt. Dat zijn natuurlijk mooie resultaten.
Uiteraard zijn er altijd uitdagingen voor de gemeente en is citymarketing één van de middelen die we inzetten om deze
uitdagingen aan te gaan. Deze prijs is een mooie bevestiging dat we met citymarketing op de goede weg zijn.
De conclusies en onderbouwing voor het toekennen van deze prestigieuze prijs vindt u op de volgende
website: https://netwerkcitvmarketinq.nl/nationale-citymarketinq-trofee/. Tevens levert het erg mooie landelijke
(vak)publiciteit op, zoals te vinden op de volgende website: https://www.marketinqtribune.nl/b2b/nieuws/2019/06/leidenen-berqen-op-zoom-winnaar-nationale-citymarketinq-trofee/index.xml
Succes heeft vele vaders en moeders, maar ik wil u als raadsleden toch nadrukkelijk bedanken. Mede door uw steun en
ambassadeurschap hebben we deze prijs gewonnen. Goede citymarketing begint immers thuis.
Door uw positieve houding kon citymarketing uitgroeien tot een instrument voor het aanpakken van problemen in Bergen
op Zoom. In het juryrapport formuleert de jury het alsvolgt:'... De jury waardeert de aanpak waar citymarketing een
bijdrage moet leveren aan de grootste uitdaging van de stad’.
Citymarketing is daarmee van ons allemaal en voor ons allemaal.
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