Optimale informatie
voor het juiste beleid en de
beste aanpak
vitale
vakantie
parken

Door de monitor te gebruiken krijgt u:
• inzicht in de kwaliteit van de parken
• inzicht in trends en ontwikkelingen
• sturingsinformatie voor beleid en aanpak
• inzicht in effect en resultaten van de aanpak

De monitor kent vijf thema’s
met elk eigen indicatoren
•E
 igendom: leeftijd van eigenaar en mate van
uitponding
• Economische kwaliteit: aantal transacties
• Sociale situatie bewoners: aantal uitkeringen, Wmoaanvragen, schuldhulpverleningen, leerplichtzaken en
permanente bewoners
• Openbare orde en veiligheid: aantal delicten naar
ernst van delict
• Brandveiligheid: ontruimingsplan, brandcontrole
en brandveiligheidsadvies

De monitor is gemakkelijk
te gebruiken

Monitor
Vitale Vakantieparken
Voor alle gemeenten
en andere overheden in Nederland
Optimale informatie voor het juiste beleid en de beste aanpak
Hoe staan de vakantieparken in uw gemeente ervoor? Hoe is de
kwaliteit? Welke trends en ontwikkelingen zijn zichtbaar? En heeft
de aanpak het gewenste effect? Om hierover optimale informatie te
krijgen is er nu de Monitor Vitale Vakantieparken: een uniek,
toegankelijk, online instrument, ontwikkeld door het programma
Vitale Vakantieparken.

Het programma Vitale Vakantieparken stelt de monitor beschikbaar
aan alle gemeenten en andere overheden in Nederland.
Ontwikkelkosten hoeven dus niet opnieuw gemaakt te worden.
De Monitor Vitale Vakantieparken is in Nederland
de enige in zijn soort.

•P
 arken zijn weer te geven in een lijst of op een kaart.
• Kleurscores (groen, oranje, rood en grijs) tonen in
één oogopslag hoe parken scoren, per thema of voor
het totaal.
• Scores zijn met diagrammen onderling te vergelijken.
• Op detailpagina’s staat extra informatie, zoals
oppervlakte, type park en BAG-nummer met doorlink
naar de BAG Viewer.
• Op de detailpagina’s staat ook de toelichting op de
scores.
• Op de detailpagina’s kan eigen informatie over
specifieke parken worden toegevoegd.

De monitor bevat
betrouwbare informatie

Verdere ontwikkeling

Wilt u ook de Monitor Vitale
Vakantieparken gebruiken?

De Monitor Vitale Vakantieparken wordt al gebruikt
door het programma en de elf samenwerkende Veluwse
gemeenten. Het programma Vitale Vakantieparken
blijft de monitor verder ontwikkelen en verbeteren,
zowel kwalitatief als kwantitatief.

•D
 e benodigde gegevens zijn beschikbaar via het
Kadaster, gemeenten, politie en brandweer.
• Indicatoren zijn kwantitatief te scoren en te
relateren aan de grootte van het park.
• Indicatoren zijn relevant: ‘need to know’ in plaats
van ‘nice to know’.
• Van alle parken zijn een gemiddelde en een
standaardafwijking berekend als basis voor
objectieve kleurscores.
• Informatie in de monitor is niet te herleiden tot
personen en alleen toegankelijk voor personen die
daarvoor geautoriseerd zijn.

Heeft u belangstelling voor de Monitor Vitale
Vakantieparken en wilt u deze mogelijk gebruiken?
Kijk voor meer informatie op
www.vitalevakantieparken.nl/monitor.
Of stel uw vraag via info@vitalevakantieparken.nl.

In 2013 is de Veluwe als eerste in Nederland gestart met een integraal programma om op regionale schaal te werken aan oplossingen voor de
vraagstukken die spelen op en rond de bijna 500 Veluwse vakantieparken. Het programma Vitale Vakantieparken is uitgegroeid tot een robuuste
samenwerking van elf Veluwse gemeenten, de provincie Gelderland en vele andere partijen. Ons doel is het realiseren van een kwalitatief goed
aanbod van parken waar recreanten graag verblijven. Nu en in de toekomst. Het programma richt zich vooral op het ontwikkelen en realiseren
van instrumenten en initiatieven die gemeenten en anderen helpen bij de uitvoering.

De Monitor Vitale Vakantieparken is ontwikkeld door het programma Vitale Vakantieparken.
Bureau Beke heeft ondersteund bij de gegevensverwerking. Shinto Labs heeft de digitale applicatie ontwikkeld.

