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Toespraak Gastvrij! (Gastvrij Gelderland) 12 oktober 2017

Geachte heer Van Wijk, geachte heer Droogh, beste aanwezigen uit alle
windstreken van Nederland,
over het antwoord op het verzoek van de heer Droogh om hier vandaag
te spreken, hoefde ik niet lang na te denken.
Natuurlijk wil ik graag iets zeggen tijdens Gastvrij! Hét toonaangevende
relatie-evenement van de gastvrijheidssector.
Hartelijk welkom op deze derde editie van Gastvrij! op deze prachtige
locatie.
De gastvrijheidssector levert jaarlijks een bijdrage aan de Nederlandse
economie van ruim 70 miljard aan bestedingen en zorgt voor meer dan
600.000 banen.
Met relatief een grote bijdrage aan banen voor jongeren, lager
geschoolden en maatschappelijk kwetsbare groepen.
De gastvrijheidssector levert een positieve bijdrage aan gezondheid,
welzijn en sociale verbinding (well-being).
Zorgt voor versterking van culturele waarden en lokale en regionale
identiteit (‘zo levert Gelderland je mooie streken’).
De sector is een actieve drager voor natuur- en landschapsontwikkeling
en de beleefbaarheid ervan.
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Kortom, een sector die opereert in een uitdagend
speelveld, met talrijke economische en
maatschappelijke dwarsverbanden.
Een belangrijke sector voor ons allemaal, zoals we hier vandaag bijeen
zijn.
U begrijpt vast dat ik mij, als commissaris van de Koning in Gelderland,
een beetje concentreer op onze mooie provincie…
Want - uit onderzoek blijkt - dat Gelderland de populairste provincie van
Nederland is om vakantie te vieren. In 2016 hielden meer dan 2,7 miljoen
Nederlanders vakantie in onze provincie.
U begrijpt vast óók dat ik daar als commissaris geweldig trots op ben.
Ik ben als inwoner van Nederland óók trots - en ik weet zeker samen met
u. Wat mogen we als Nederlanders trots zijn op zoveel prachtige
bezienswaardigheden in ons land.
En dat zijn we ook. Trots op onze natuur, op onze cultuur en op onze
historie.
We moeten er met zijn allen voor zorgen, dat al dit moois blijft bestaan
voor onze kinderen en kleinkinderen.
Sterker nog, we moeten er voor zorgen dat Nederland nóg
aantrekkelijker wordt. Dat kunnen we samen doen.
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Want in iedere provincie in Nederland is van alles te beleven. Laten we
al deze prachtige trekpleisters onder één paraplu brengen. Een paraplu
bij je hebben in regenachtig Nederland is sowieso handig…
Een paraplu, met daaronder een tal van verschillende belevingen.
Belevingen, verbonden met elkaar.
Ik geef u een voorbeeld. Dit jaar, is het 100 jaar geleden dat de
Nederlandse kunstbeweging De Stijl werd opgericht. Daarom is 2017
uitgeroepen tot het themajaar “Mondriaan to Dutch Design”.
Om het te vieren, vinden er dit jaar door heel Nederland tal van
inspirerende evenementen en tentoonstellingen plaats.
Wat heb je geweldige dagen als je een bezoek brengt aan het
Mondriaanhuis in Utrecht, wandelt door de 25 hectare grote beeldentuin
van het Kröller-Müller museum en de wereld van keramiek ontdekt in
museum Princessehof.
Van Villa Mondriaan in Winterswijk tot het Haags gemeentemuseum.
Met een bijzondere overnachting in een kasteel… Allemaal in het teken
van “Mondriaan to Dutch Design”.
Beste aanwezigen,
Gelderland is bezig vanuit diverse beleidsvelden de aantrekkingskracht
van deze provincie te vergroten.
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Wij doen dit door onder andere de natuur op een goede manier te
ontsluiten voor recreant en toerist.
Ook de sportieve mens komt bij ons aan z’n trekken.
Wie herinnert zich niet de Giro d'Italia vorig jaar met de start in
Gelderland.
Hoe gastvrij is Gelderland voor de duizenden wandelaars én bezoekers
is onze provincie in de week van de Vierdaagse?
Wij ondersteunen ons cultureel erfgoed.
Een paar weken geleden mocht ik - samen met de burgemeester van
Arnhem Ahmed Marcouch - in het Nederlands Openluchtmuseum de
opening verrichten van de tentoonstelling ‘de Canon van de Nederlandse
geschiedenis’.
Een tentoonstelling die bezoekers op talloze manieren de
geschiedenis laat beleven met interactieve gadgets die uniek
zijn voor musea in Europa.
We zijn in Gelderland al volop bezig met de voorbereidingen om de
kroonjaren voor het herinneringstoerisme in 2019 en 2020 in onze
provincie groots neer te zetten; in verbinding met heel Nederland.
Dames en heren,
ik ben ervan overtuigd dat ik hier vandaag het belang van de
gastvrijheidseconomie voor Gelderland voldoende heb onderstreept.
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Én het belang voor héél Nederland over het voetlicht heb gebracht. Wij
zouden graag meer verbindingen leggen met de vrijheidssector in de
Randstad en de rest van Nederland.
Ik rond af,
ik wens u allen een bijzonder fijne avond toe. Benut deze bijeenkomst
om elkaar te ontmoeten en te inspireren.
Of, zoals in de uitnodiging staat ‘vinden, verrassen en verbinden op de
tweede donderdag van oktober’.
Laten we met zijn allen werken aan een nóg aantrekkelijker Nederland.

