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In de nieuwsbrieven van de Taskforce Promotie & Marketing lees je meer over de voortgang
van de promotiecampagne WeZienJeHierGraag en ontwikkelingen in relatie tot COVID-19.
De nieuwsbrief verschijnt één keer per twee weken.
Aangescherpte coronamaatregelen
Woensdagavond 14 oktober gingen landelijk de
aangescherpte coronamaatregelen in. Burgemeester
Marga Vermue noemde dit in een video voor inwoners
en ondernemers een flinke klap. De video deelden we
op Facebook. De maatregelen zijn erop gericht om het
aantal bewegingen en sociale contacten te beperken,
om zo de verspreiding van het virus in te dammen. Zij
riep iedereen in de gemeente Sluis op om de komende
weken pas op de plaats te maken. Wellicht is er dan
straks ruimte voor regionale maatregelen, die passen
bij de situatie in Zeeland.
Campagne
Ook wij maken daarom met onze campagne pas op de plaats. Er lagen veel
promotieactiviteiten in het verschiet, waaronder bezoeken van binnen- en buitenlandse
reisjournalisten en advertenties in verschillende media en huis-aan-huisbladen. Dat zetten we
tijdelijk ‘on hold’. Dit neemt niet weg dat we onze geliefde gast hier nog graag blijven zien,
binnen de mogelijkheden die er wél zijn. En dat we inwoners (en toekomstige gasten) willen
blijven inspireren met mooie beelden van onze streek.
Lokaal
De komende weken focussen we ons dan ook op ondersteuning van de lokale ondernemers,
die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Vanuit WeZienJeHierGraag gaan we onze
eigen inwoners oproepen om lokaal te kopen, te ontdekken en te verkennen en zo onze streek
sterk te houden. Want ondanks de beperkingen, blijft er nog veel over om van te genieten.
Het strand, het achterland, musea, winkels, afhaalmaaltijden van restaurants. Dat brengen we
voor het voetlicht via verschillende acties, die we op dit moment aan het voorbereiden zijn.
Meer daarover lees je in de volgende nieuwsbrief!

Voorbereiding
We gaan dus voor een deel, zij het gematigd, verder op de ingeslagen weg. Want die lokale
ondernemers en ook inwoners stonden al centraal in onze campagne. In de tussentijd
bereiden we ons voor op de periode hierna. Zodat we er klaar voor zijn om dit gebied straks
weer volop in de schijnwerpers te zetten. Want dat verdient onze mooie streek!
Gemeenteraad
Dinsdag 20 oktober praten we de raadscommissie Samenleving/Middelen bij over de
ontwikkelingen vanuit de Taskforce en de tot nog toe behaalde resultaten van de campagne
WeZienJeHierGraag. De agendastukken vind je op https://bit.ly/3lSUHB0 (agendapunt 05).
Vanwege de coronamaatregelen is het voor publiek niet mogelijk de vergadering bij te wonen.
Deze kun je wel live beluisteren via www.gemeentesluis.nl.
Vragen?
Vragen over de Taskforce of onze promotiecampagne? Of wil je je aanmelden voor de
nieuwsbrief? Mail ons via hallo@wezienjehiergraag.nl!
Met een zonnige West-Zeeuws-Vlaamse groet,
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