
 
 
 
 
 

Raadsinformatiebrief 

 

 

Behandeling in commissie 

Niet van toepassing 

 

Kennisnemen van: 

Voortgang Citymarketingbeleid 

 

Aanleiding 

Uw gemeenteraad heeft op 27 februari 2019 het citymarketingbeleid vastgesteld met daarin het 

opgehaalde DNA, de sterke punten, de doelgroepen, de ambitie en de vervolgstappen in het 

citymarketingbeleid. In deze raadsinformatiebrief wordt u geïnformeerd over de voortgang van het 

citymarketingbeleid en het actieplan voor 2020.  

 

Kernboodschap 

Kennis te nemen van de voortgang van het citymarketingbeleid. 

 

Voorgeschiedenis  

Het citymarketingbeleid is ontwikkeld samen met inwoners, ondernemers en stakeholders in onze 

gemeente. Onder anderen professor imagineering Diane Nijs van de NHTV was hierbij betrokken. 

In het vastgestelde citymarketingbeleid is een aantal richtingen gekozen. Het opgehaalde DNA 

van onze gemeente is kort samengevat ondernemend, daadkrachtig en betrokken. Food x Cultuur 

kwamen als sterkste punten uit de bus. De citymarketing-ambitie vloeit voort uit het opgehaalde 

DNA en de sterke punten en moet gezien worden als ultieme stip-op-de-horizon: wij willen de 

meest ondernemende gemeente van Europa zijn. De belangrijkste doelgroepen waar wij ons 

citymarketingbeleid op gaan richten, zijn: (intern) inwoners & ondernemers en (extern) 

ondernemend talent, gezinnen met kinderen en recreanten en Bourgondiërs. Als eerste stappen 

in het uitrollen van het citymarketingbeleid zijn het ontwikkelen van marketingmiddelen en het 

zorgen voor reuring en programmering genoemd. 
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Campagne  

 

 

 

Voortbordurend op de inhoudelijke lijn van het citymarketingbeleid is inmiddels de Made in 

Meierijstad campagne ontwikkeld met een mix aan marketingmiddelen. Deze zijn tijdens een 

bijeenkomst op 7 mei 2019 in het gemeentehuis in Meierijstad gepresenteerd. In lijn met het 

citymarketingbeleid is de campagne samen met inwoners, ondernemers en stakeholders vorm 

gegeven. Zij spelen bovendien de hoofdrol in de campagne die uitdrukking geeft aan ons DNA en 

onze sterke punten voor het voetlicht brengt.  

 

De campagne is opgezet langs vier themalijnen: fantastic food, amazing culture, easy living en 

better work. Passend bij het DNA van onze gemeente is gekozen voor een aantal karakters, zoals 

de smaakpionier, de gamechanger en het toptalent.  

 

Geen slogan maar een label  

Een slogan is bewust achterwege gelaten omdat deze zelden waarmaakt wat wordt geambieerd. 

In plaats daarvan is gekozen voor een label: ‘Made in Meierijstad’. Dit is bedoeld om dat te 

labelen waar wij trots op zijn. Dan kan het gaan om evenementen en activiteiten maar ook om 

producten en/of geschenken. Het logo is vrij te gebruiken. Daardoor is niet altijd te traceren door 

wie, waar en wanneer het wordt gebruikt. Inmiddels is wel duidelijk dat diverse initiatiefnemers de 

campagne en/of het label hebben benut. Zo was de campagne zichtbaar op het basekamp van 

OMG2019, is één van de boten in de vijver van de Helden van Kien voorzien van het Made 

Meierijstad label en adopteren festivals inmiddels het label.  
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Reuring en programmering  

Het afgelopen jaar is veel energie gestoken in reuring en programmering. Door citymarketing is 

onder meer een aantal evenementen op het gebied van Food x Cultuur ondersteund met inzet 

en/of middelen: het internationale congres Creativity World Forum, de Food Trend Summit, de 

Health & Care Day, het gaming festival Campzone en het documentaire festival Beholders. 

Daarnaast zijn bijdragen geleverd aan onder meer het bezoek van het ministerie van 

Binnenlandse Zaken aan onze gemeente en het symposium morele dilemma’s.   

 

Citymarketing participeerde en participeert bovendien actief in het themajaar 75 jaar Herdenken & 

Bevrijden (2019 / 2020) met onder meer het project van kunstenaar Carin Simons: Flower Power 

op de Vlagheide (onlangs onderscheiden met de Gouden K). Inmiddels zijn de voorbereidingen 

voor het themajaar van 2020 in volle gang. De landschapstriënnale is dan aan de orde. Een 

jaarlijks themajaar draagt bij aan het vergroten van de naamsbekendheid van de gemeente 

Meierijstad.  

 

Verder is i.s.m. Visit Brabant een foodroute opgezet. In provinciaal verband denkt citymarketing 

Meierijstad mee over het duurzaam verbinden van Food aan onze regio. Dit in vervolg op het 

succesvolle We Are Food jaar.  

 

Actiepunten 

Op dit moment wordt gewerkt aan de uitrol van de campagne Made in Meierijstad. Daarnaast is 

en wordt een aantal acties uitgezet t.b.v. het citymarketingbeleid. Voor het 2020 ligt de focus op 

onderstaande punten:  

 

1) Op diverse plekken – bij belangrijke ingangs- en doorgangswegen in onze gemeente – 

worden banieren geplaatst met daarop de campagne Made in Meierijstad. De bedoeling is 

dat deze banieren in de toekomst ook worden gebruikt voor de aankondiging van 

belangrijke activiteiten en evenementen in onze gemeente, zoals Paaspop, Fabriek 

Magnifique en 7th Sunday.  

 

*Deze locatie is fictief en niet in beeld voor het plaatsen van banieren.  
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De locaties in onze gemeente waar de banieren worden geplaatst.  

 

 

2) Website: in samenwerking met Recreatie & Toerisme wordt gewerkt aan een 

marketingwebsite voor onze gemeente. Bewoners, bezoekers en bedrijven kunnen op 

deze website terecht voor onder meer de evenementenkalender / UITagenda en voor 

informatiie over wonen, werken en leven in onze gemeente. De website is medio / eind 

2020 gereed; 

3) Social media campagne: inmiddels is er een Made in Meierijstad Facebook, Twitter en 

Instagram account. Om de naamsbekendheid van Meierijstad te vergroten en om met 

name de doelgroep jong talent te (ver)binden wordt een sociale media campagne 

uitgerold. Hierbij worden lokale vloggers en bloggers betrokken;  

4) Made in Meierijstad promotiefilm: om te laten zien wat Meierijstad in huis heeft, wordt een 

korte promo-film gemaakt (ook te benutten voor de website). Hierin worden de sterke 

kanten van onze gemeente uitgelicht en de in het citymarketingbeleid geformuleerde 

doelgroepen aangesproken;  

5) Er wordt een (meertalig) Made in Meierijstad Magazine ontwikkeld. Dit als 

promotiemateriaal voor onze gemeente. Net als bij het vormgeven van het 

citymarketingbeleid en het ontwikkelen van de campagne spelen inwoners, ondernemers 

en stakeholders in onze gemeente hierin de hoofdrol.  

6) Gericht op ondernemers wordt in samenwerking met onder meer de strategische 

beleidsmedewerker economie en de accountmanagers jaarlijks een economische motor 

gepresenteerd. Nagedacht wordt nog over de aankleding rond de presentatie van dit 

magazine; 
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7) Om extra aandacht te genereren voor dé iconen van Meierijstad en om gidsen en/of 

ambassadeurs van Meierijstad extra te ondersteunen en te enthousiasmeren wordt een 

(digitaal) handboek met de 100 mooiste van M100 van Meierijstad samengesteld. Ook 

inwoners denken hierover mee.  

 

Doelgroepen  

Voor de toekomst is het zaak dat Meierijstad energie blijft steken in het (ver)binden van de in het 

citymarketing beleid geformuleerde doelgroepen. Van belang is primair dat de campagne Made in 

Meierijstad (nog) beter landt bij de eigen inwoners van de gemeente. Een aantal van de hierboven 

genoemde acties draagt daaraan bij (M100, Made in Meierijstad Magazine). Daarnaast is het 

trekken en behouden van ondernemend talent een belangrijk doel in het citymarketingbeleid. Ook 

hiertoe dient een aantal van de hierboven genoemde acties (economische monitor, social media 

campagne).  

 

Resultaten 

Het doel van citymarketing is het trekken van meer bewoners, bezoekers en bedrijven. De 

(hierboven genoemde) activiteiten en evenementen hebben (tien)duizenden (extra) bezoekers 

getrokken. Om meer grip te krijgen op feiten en cijfers is onder meer de economische monitor 

ontwikkeld. Ook met de social media campagne kan bereik worden gemeten. Wel dient de nuance 

te worden aangebracht dat het lastig blijft aan te tonen wat precies de invloed van citymarketing is 

op bepaalde ontwikkeling.  

 

Wat zichtbaar is en (deels) toegeschreven kan worden aan (city)marketing is dat steeds meer 

(inter)nationale journalisten en vloggers en bloggers onze gemeente weten te vinden en over 

onze gemeente publiceren. Zo zijn in het Italiaanse blad Leggo en op de Duitse foodblog Moey’s 

Kitchen publicaties over onder meer CHV Noordkade, de Glazen Boerderij en culinaire kwaliteiten 

in Sint-Oedenrode verschenen. Daarnaast heeft het televisieprogramma Pauw & Jinek vanuit 

onze gemeente uitgezonden en hebben  lijsttrekkersdebatten in het kader van de Europese 

verkiezingen in onze gemeente plaatsgevonden.    

 

 

Communicatie 

Er wordt onder meer via persberichten en social media gecommuniceerd over citymarketing en 

over de diverse projecten, activiteiten en evenementen in het kader van citymarketing.  

 

Participatie 

Bij het ontwikkelen van het citymarketingbeleid en de bijbehorende campagne zijn inwoners, 

ondernemers en stakeholders intensief betrokken. Ook worden bij het uitvoeren en uitrollen van 

diverse actieplannen inwoners, ondernemers en stakeholders betrokken. Daarnaast wordt 

continue verbinding gezicht met in- en externe partijen die relevant zijn voor citymarketing. Dan 

gaat het bijvoorbeeld om recreatie, toerisme, kunst, cultuur en economie.  

 

Duurzaamheid 

Bij het uitrollen van de campagne wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van online middelen.  

 

Financiën 

Voor het citymarketingbeleid is door uw raad 100.000 euro gevoteerd voor 2020. 

 

Planning 

IT-OK
Markering
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 Wat    

  Q1 2020  Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 

1 Plaatsen banieren x    

2 Ontwikkelen en uitrollen 

website 

x X x  

3 Opzetten en uitrollen 

social media campagne 

x X x x 

4 Maken en uitrollen 

promotiefilm 

 X x  

5 Maken en presenteren 

magazine 

 X x x 

6 Ontwikkelen en uitrollen 

economische monitor 

x X x x 

 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad 

De secretaris,     De burgemeester, 

drs. M.G.C. Wilms-Wils RA   ir. C.H.C. van Rooij 

 

 

  

 


