
Toeristisch Laarbeek

In Laarbeek zijn er meer dan 100 ondernemingen die 
hun geld verdienen met toerisme. Veel van hen zijn 
al aangesloten bij Toeristisch Laarbeek. Een initiatief 
bedacht en ontwikkeld door lokale ondernemers. 
Het idee is dat zij bij hun eigen bedrijf toeristen 
informeren en inspireren over wat er nog meer 
te beleven valt in onze mooie gemeente. Delen is 
namelijk vermenigvuldigen. Bij elke ondernemer 
ontstaat een klein punt met folders, flyers en ander 
materiaal over de toeristische attracties van Laarbeek. 
Elke ondernemer is die gastvrije ambassadeur die 
Laarbeek mee op de kaart zet, legt voorzitter Jos 
Vogels uit. “De ondernemers helpen elkaar op deze 
manier. Stel je overnacht ergens als toerist in Laarbeek 
en je wilt iets leuks doen. De ondernemer bij wie je 
verblijft kan je op deze manier goed informeren. 
Die kruisbestuiving van informatie uitwisselen 
zorgt uiteindelijk voor aanloop van toeristen bij de 
deelnemers aan het platform. Iedereen wordt er zo 
mee geholpen.”

Het nieuwe toeristische seizoen werd eind vorige maand 
weer afgetrapt. Daarbij liet Toeristisch Laarbeek zien niet 
stil te hebben gezeten.

Fietsroute Rondje Laarbeek
Toeristisch Laarbeek vindt het van groot belang dat 
bezoekers aan onze gemeente in een oogopslag kunnen 
zien waar voor hen interessante gelegenheden en 
locaties zijn te vinden. Deze informatie is natuurlijk ook 
van belang voor onze eigen inwoners. Daarom is er een 
fietsroute gemaakt: Rondje Laarbeek. Op deze fysieke 
kaart staan de op dit moment actuele overnachtings- 
en horecalocaties en overige voor toeristen interessante 
bestemmingen. Deze kaart wordt het hele jaar door 
verspreid via de Gastvrije Ambassadeurs en mogelijk ook 
tijdens evenementen waar veel publiek aanwezig is. 

Laarbeek App
De gemeente Laarbeek is bezig met de ontwikkeling 
van een app, waarin onder meer de kunstwerken in 

de openbare ruimte worden aangegeven. Toeristisch 
Laarbeek wil kijken of ze hierbij aan kan haken, zodat ook 
relevante toeristische informatie kan worden weergeven 
op deze app.  

Gastvrije Ambassadeurs 
Eind 2020 heeft VVV Laarbeek haar taken neergelegd en 
vervielen ook de daaraan gekoppelde informatiepunten 
in de gemeente. Medio 2021 heeft de Stichting Toeristisch 
Laarbeek de taken van VVV Laarbeek overgenomen. 
Samen met GoedeMorgen Media is gekozen voor het 
in de gemeente hebben van Gastvrije Ambassadeurs. 
Naast de gemeente en Goedemorgen Media zijn dat 
ondernemingen die een link hebben met het toerisme in 
brede zin. In totaal betreft dat ruim 100 ondernemingen. 
Van hen hebben zich al zo’n 40 ondernemers bereid 
verklaard om onze gemeente als Gastvrije Ambassadeur 
te vertegenwoordigen. Zij worden periodiek voorzien van 
informatiemateriaal. Op de website toeristischlaarbeek.nl 
is meer informatie te vinden.

Promoten van Laarbeek
Binnen de gemeente Laarbeek zijn veel verenigingen en 
stichtingen actief op terreinen die ook interessant zijn voor 
zowel de inwoners als toeristen. Samen met vijf andere 
Peelgemeenten is Toeristisch Laarbeek verbonden in ‘Land 
van de Peel’. Elke gemeente heeft zich verplicht op de website 
van Land van de Peel informatie over de eigen gemeente te 
plaatsen. Denk daarbij aan fiets- en wandelroutes, maar ook 
aan toeristische bezienswaardigheden. Toeristisch Laarbeek 
realiseerde zich dat bijvoorbeeld IVN en de Heemkundekringen 
ook heel interessante routes hebben gemaakt. Er is inmiddels 
toestemming om gepromoot worden.
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