Renkum, 18 april 2016
Aan het College van B & W
Betreft: koppelen van naamsbekendheid aan borden bebouwde kom
Enkele weken geleden heeft de Werkgroep Papiermuseum Renkum voorafgaand aan de
raadscommissie Bedrijvigheid een presentatie gegeven over het papiermuseum. Eerder ontvingen
de raadsleden het Inspiratieboek m.b.t. hetgeen de Werkgroep met het museum beoogt. Dit boek
was en is ook te zien op de betreffende website (www.papiermuseumrenkum.nl). Wij verwijzen nu
naar de opgenomen tekst in het Inspiratieboeki (zie eindnoot) over de naamsbekendheid van een
gemeente in relatie tot een lokaal onderwerp.

Een gemeente doet er goed aan zijn
naamsbekendheid te koesteren. Het
levert aanzien, interesse en extra
toerisme op. Het is een aanjager voor
de lokale economie en zorgt voor een
onderscheidende positie ten aanzien
van andere plaatsen en regio’s. Zo
beïnvloedt een positieve associatie
met een streek of locatie je keuze
voor specifieke producten zelfs als je
er nog nooit geweest bent. Denk bijv.
aan: Schoonhoven Zilverstad, Goudse
stroopwafels, Zeeuwse Babbelaars,
Delfts Blauw, Makkums Aardewerk,
Arnhem Modestad en Overbetuwese
appels.
Door middel van marketing wordt
veel creativiteit en geld gespendeerd
aan de ‘branding’ van een streek- of
plaatsnaam. Met als doel: zet jezelf
op de kaart.
Het bijzondere van Renkum is dat dit
alles niet bedacht hoeft te worden.
De ingrediënten voor een goede
naamsbekendheid zijn namelijk al
beschikbaar: Het product is er, de
binding met de streek is er, de identiteit is fysiek en zichtbaar aanwezig.
Het heeft zelfs een eigen gezegde: ‘Renkum heeft de beste papieren’. Letterlijk en figuurlijk.
De laatste stap moet echter nog worden gemaakt. Namelijk het uitdragen van de binding
met papier van Renkum naar buiten toe.
Het Papiermuseum zet Renkum letterlijk op de kaart. Dat geldt natuurlijk ook al voor de
aanwezige papierfabrieken in zowel Renkum als Heelsum.
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Wat vindt u van het idee om onder de naamborden van in ieder geval Renkum en Heelsum
de uitspraak heeft de beste papieren! toe te voegen?
In afwachting van uw reactie, namens de Partij Renkumse Dorpen, John Bartels.
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