
ARGUMENTEN 

 

BEHORENDE BIJ MOTIE CANON  [-VAN MENING DAT –]  UITGESPLITST NAAR 

ONDERDEEL 
 

A) Engelse vertaling van de Canon 
Een Engelse vertaling van de website en een boek is belangrijk 

vanwege: 

o het verwerven en delen van kennis over de Noordoostpolder;  
o het ontwikkelen van (cultuur)historisch besef over de 
Noordoostpolder;  

o het kenbaar maken van ons culturele en economische erfgoed aan 
(nieuwe) inwoners. 

− Een vertaling van de Canon De Noordoostpolder naar een Engelse 

uitgave levert een bijdrage aan positionering van ons Erfgoed buiten 

onze grenzen; 

− VWO-leerlingen aan het Emelwerda College onder auspiciën van hun 

docent hier een zinvolle bijdrage aan willen leveren; 

 

B) CanonAPP 

− In de CanonApp kunnen routes worden opgenomen die uitnodigen om 

ons bijzondere gebied, de architectuur en de producten beter te 

verkennen;  

− Een CanonApp genereert bredere bekendheid, doordat informatie 

toegankelijk is voor iedereen die een mobiele telefoon of ‘pad’ bezit; 

− De bekendheid van ons gebiedsopbouw wordt vergroot door de 

volgende onderdelen fasegewijs op te nemen in een CanonAPP; 

o architectuur van de Delftse School en het Nieuwe bouwen; 

o kunst in de openbare ruimte van Noordoostpolder; 

o monumenten uit de gemeentelijke productie "Pionieren in 

Erfgoed"; 

o specifieke routes zoals langs scheeps- en vliegtuigenwrakken uit 

WO II; 

o overige specifieke gebiedspromotie routes zoals:  

� bloembollenroute; 
� kerkenroute; 
� overige. 

− Alle voornoemde producten kunnen naast het toeristisch/informatieve 

karakter zeer sterke promotiemiddelen zijn; 

− Deze producten recht doen aan goed gastheerschap en aan de 

versterking van promotie/imago en de toerisme- en recreatiepositie 

van Noordoostpolder. 

 

C. Ambassadeurskoffer 

− Deze koffer zal een bijdrage leveren aan de promotie, acquisitie en 

marketing van de Noordoostpolder. 

− De koffer is een uitstekend relatiemiddel voor bedrijven en instellingen 

die buiten de Noordoostpolder business en bekendheid willen 

genereren; 

− De koffer dient een unieke uitgave onder licentie te zijn; 

− Als samenstelling de volgende items dient te bevatten: 

o Engelse vertaling van de Canon De Noordoostpolder in boekvorm 

o Documentatie over monumenten (w.o. Poldertoren) en 

Werelderfgoed (Schokland) 

o USB stick met specifiek nader te bepalen 

gebiedspromotiemateriaal inclusief materiaal van bedrijfsleven. 

o Uniek gezegeld certificaat van uitgave (no. 1 van …). 


