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Terugkoppeling enquête Recreatie en Toerisme gemeente West Betuwe 

 

In april is er onder recreatieve en toeristische ondernemers in West Betuwe een enquête gehouden.  

Via deze enquête wilden we als gemeente West Betuwe peilen waar we op recreatief en toeristisch 

gebied staan.  Mede vanuit uw ervaringen en suggesties willen we West Betuwe zo goed mogelijk op 

de kaart zetten. 

 

Respons en uitkomsten enquête 

De enquête is ingevuld door 20% van de ondernemers die zijn uitgenodigd om de enquête in te 

vullen.   

De uitslag geeft een globaal beeld, aan de uitkomsten kunnen geen harde waarden worden 

toegekend.  

We hebben in de enquête aandacht besteed aan een aantal items. Hieronder treft u per item een 

korte terugkoppeling over de uitkomsten.  

Voor sommige items waren er reeds acties in gang gezet. Bij deze acties staat een vinkje. 

 

1. Promotie - Als gemeente West Betuwe werken we samen met diverse organisaties/instellingen 
(samenwerkingspartners). Wij willen graag weten hoe u de samenwerking met de 
verschillende samenwerkingspartners in de praktijk ervaart en of dit volgens u toegevoegde 
waarde heeft.  

 Overall gezien wordt de samenwerking met de verschillende samenwerkingspartners van 

neutraal tot zeer positief ervaren. 

 Uiterwaarde, Staatsbosbeheer en RBT Rivierenland zijn onder de respondenten de meest 

bekende samenwerkingspartners.   

 De actieve inzet van de vele vrijwilligers vanuit de samenwerkingspartners wordt zeer 

gewaardeerd. 

 

2. Routes  
Hoe tevreden bent u over bestaande toeristische routes in uw omgeving en welke routes vindt 
u belangrijk om meer te promoten.  

 Overall gezien is men tevreden tot zeer tevreden over de aangeboden toeristische routes 
(wandel en fietsen) die door West Betuwe lopen. 

 Promotie van routes met de thema’s bloesem, fruit, water en dijken wordt door de 
ondernemers het meest belangrijk genoemd om (meer) te promoten.  
 De promotie hiervoor is in volle gang, zeker nu het toeristisch seizoen begonnen is.   

Er is en wordt via diverse (social) mediakanalen regelmatig aandacht besteed aan de 
identiteit van ons gebied, met name waar het gaat om fruit/bloesem en water/rivieren.  

 
Hoe tevreden bent u over de bestaande  bewegwijzering die naar uw locatie loopt. 

 Over de tevredenheid van de bewegwijzering naar de ondernemingen bestaat een verdeeld 
beeld. Met name de aanschaf- en onderhoudskosten van de bruine borden worden door 
meerdere respondenten als hoog ervaren. 
De aanschafkosten bedragen € 180,- excl. btw per bord. De onderhoudskosten zijn plm.  
€ 24,- per bord, per jaar. Beschadigde of verdwenen borden worden hiervoor door 
Uiterwaarde, in overleg, vervangen.  
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 De keuze voor leverancier van de bruine borden is regionaal afgestemd. Een belangrijke 
overweging hierbij is dat de leverancier kan voldoen aan de vereiste richtlijnen (o.a. op 
gebied van kleurvastheid, uniformiteit, leesbaarheid).   

 Uiterwaarde verzorgt bericht via social media dat klachten over het onderhoud van de 
bruine borden bij Uiterwaarde gemeld kunnen worden 

 

3. Aanwezigheid bankjes en afvalbakken en suggestie voor andere voorzieningen. 

 Meer dan 50% van de respondenten geeft aan dat er te weinig bankjes/rustplekken zijn. 
 De gemeente is bezig de bankjes/rustplekken te inventariseren. De opmerkingen vanuit 

de enquête worden bij deze inventarisatie meegenomen. 

 Meer dan 50% van de respondenten geeft aan dat er te weinig afvalbakken zijn. 
 De gemeente is bezig de aanwezigheid van afvalbakken te inventariseren. De 

opmerkingen vanuit de enquête worden hierbij meegenomen.  
Voor het beleid omtrent het wel/niet plaatsen van afvalbakken is verdere afstemming 
met  meerdere collega’s van andere afdelingen binnen West Betuwe nodig.  

 Suggesties voor andere voorzieningen:  
 Informatieborden in de dorpskernen: er loopt momenteel een onderzoek naar het 

plaatsen van informatieborden in de dorpskernen. 
Er wordt nagedacht over het opnemen van de verschillende soorten informatie en hoe 
dit op de meest geschikte manier gepresenteerd kan worden. 

 Aanlegsteigers, vlonders en uitstappunten vanaf het water: is al aandachtspunt vanuit 
bidbook en coalitieakkoord. Ook hiervoor worden de (on)mogelijkheden 
geïnventariseerd. 

 
4. Arrangementen - Uw bezoekers willen vaak verschillende activiteiten doen. Daar kunnen 

ondernemers op inspelen door, in samenwerking met anderen, arrangementen aan te bieden. 
Wij willen graag weten of u hier actief mee bezig bent. 
Ruim 25% van de respondenten biedt, in samenwerking met collega-ondernemers of 
organisaties, arrangementen aan. 
Hier liggen nog kansen om d.m.v. samenwerking het aanbod uit te breiden en/of te versterken. 
 Organiseren van een creatieve sessie met dit onderwerp als agendapunt voor een van de 

komende platformbijeenkomsten met de recreatieve ondernemers.  
 Daarnaast is het versterken van onderlinge samenwerking momenteel onderwerp van 

gesprek met verschillende samenwerkingspartners. 
 
5. Interesse voor oprichten van werkgroep/platform Recreatie en Toerisme 

Als gemeente houden we graag korte lijnen met ondernemers in ons gebied. Zo houden we 
feeling met wat er bij u speelt en leeft. Ook gaan we aan de slag met het vernieuwen van het 
beleid voor recreatie en toerisme.  Om ondernemers daarbij te betrekken, willen we een 
gezamenlijke werkgroep (‘platform’) oprichten met daarin een afvaardiging vanuit de 
toeristische en recreatieve sector. 
50% van de respondenten heeft interesse om deel te nemen aan werkgroep/platform Recreatie 
en Toerisme. 
 De ondernemers die zich hebben aangemeld voor op te richten werkgroep/platform 

Recreatie en Toerisme worden benaderd of zij willen deelnemen aan een eerste 
bijeenkomst.  

 Mogelijk zullen ook inwoners en de samenwerkingspartners gevraagd worden zich bij op te 
richten werkgroep/platform Recreatie en Toerisme aan te sluiten. 
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6. Behoefte aan praktische ondersteuning vanuit de gemeente West Betuwe 
40% van de respondenten geeft aan geen behoefte te hebben aan praktische ondersteuning. 
Er wordt positief gereageerd om samen met de gemeente West Betuwe te denken in kansen en 
mogelijkheden op het gebied van recreatie en toerisme. 

 
7. Overig 

Door een aantal ondernemers zijn er concrete ideeën aangedragen of vragen gesteld op 
recreatief en toeristisch gebied. Wij nemen deze waar mogelijk mee op de agenda van op te 
richten werkgroep/platform Recreatie en Toerisme. Indien nodig nemen wij rechtstreeks contact 
op met de betreffende respondenten om de ideeën/vragen te bespreken. 


