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Beeldvormende Raad

Gebiedsmarketing 
‘West Betuwe op de kaart’
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Inleiding

• Aanleiding: 
Coalitieakkoord 2020-2023 ‘Samen verder bouwen’ en beeldvormende 
raadsvergadering van 6 mei 2021; 

Belofte Bidbook: West Betuwe is ‘dé fruitgemeente van Nederland’.

• Agenda: 
- Gebiedsmarketing: ‘West Betuwe op de kaart’;
- Focus op een agro-toeristische perspectief qua gebiedsmarketing;
- Relatie omgevingsvisie en gebiedsmarketing (positionering); 
- Wat betekent dit concreet voor de doelgroepen; 
- Wat wordt de rol van de gemeente hierin. 



3

Basis:

• Bestaande kaders (o.a. Bidbook en relevante beleidsdocumenten).

Uitgebreid met:

• Inwonersparticipatie (enquête met 500 Bewoners); 

• Gesprekken met stakeholders (Bedrijven, ondernemers, onderwijs, etc.).

En op verzoek van de raad:

• Focus aangebracht (agro-toerisme);

• Duiding gegeven aan wat dit betekent voor de doelgroepen.

Uitgangspunten nota 
gebiedsmarketing
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• Gebiedsmarketing zorgt voor meer verbinding binnen / tussen bewoners, 
bedrijven (ondernemers) en bezoekers:

- Integrale aanpak;

- Draagt bij aan de ambitie van de raad/coalitie;

- Input uit bestaande beleidsdocumenten;

- Samen één verhaal vertellen;

- Interne verbinding neemt toe (Samen West Betuws Werken). 

Gebiedsmarketing verbindt
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Agro toeristische 
highlights West Betuwe

De Betuwse fruitshop, Geldermalsen
Farmcamp, Haaften

Boerengoed, Enspijk
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Vervolg Agro toeristische 
highlights West Betuwe

De Oosterling, Deil
B&B en Kersenteelt

De Hoenderik, Tricht 
fruitbeleving

Wijngaard De Kruithof, 
Ophemert
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Vervolg Agro toeristische 
highlights West Betuwe

Marienwaerdt, Beesd
landgoedfair

Rode Kruis 
Bloesemtocht 

De Pippert, Ophemert
BoerenBed, boerderijwinkel
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• Omgevingsvisie: ambities en beleidsdoelen van de fysieke leefomgeving.

• Gebiedsmarketing: West Betuwe op de kaart als onderdeel van één van de 
omgevingsprogramma’s van de omgevingswet.

Relatie omgevingsvisie en 
gebiedsmarketing (positionering)
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Drie doelgroepen, namelijk: 

1: Bewoners “Wij leven in de fruitgemeente van Nederland!”

2: Bedrijven “Wij ondernemen en werken in de fruitgemeente van Nederland!”

3: Bezoekers “Wij bezoeken de fruitgemeente van Nederland!’

Wat betekent dit voor de 
doelgroepen
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• Gemeente West Betuwe neemt het voortouw als verbinder, facilitator en 
stimulator. 

• Concreet:

- Eerste jaren: verbinden, aanjagen en coördineren;

- Jaren daaropvolgend: deelnemen, faciliteren en stimuleren; 

- De verdere ontwikkeling en uitvoering doen we samen met bewoners, 
bedrijven en partners. 

Wat wordt de rol van de gemeente
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- Er komt een uitvoeringsplan en een nulmeting; 

- Onderzoeken naar de mogelijkheden in de bestemmingsregels voor agro-
toeristische (neven)activiteiten;

- Onderzoeken welke rol agrotoerisme zou kunnen spelen binnen de 
zoekgebieden Ruimtelijke Strategische Visie (RSV);

- Binnen de gekozen positionering het aanbod en ontwikkelkansen in de 
kernen en over de kernen heen inzichtelijk maken. 

Overige actiepunten zijn terug te vinden in de beleidsstukken. 

Voorbeelden van actiepunten zijn:
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Samengevat

Om te komen tot gebiedsmarketing zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:

1. Bestaande bouwstenen gebruikt;
2. Wat maakt West Betuwe zo uniek;
3. Participatie met bewoners en stakeholders;
4. Focus aangebracht op agrotoerisme.

Nota gebiedsmarketing ‘West Betuwe op de kaart’. 
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Vragen?




