
Bijlage Uitkomsten op hoofdlijnen Enquete Inwoners/bezoekers 

In september en oktober 2019 heeft gemeente West Betuwe een enquête gelanceerd onder de lokale 

inwoners en bezoekers van de gemeente West Betuwe met als doel om te kijken waar we als (nieuwe) 

gemeente West Betuwe staan op recreatief en toeristisch gebied en waar nog kansen liggen. De 

enquête is ingevuld door 264 respondenten, bestaande uit lokale inwoners en bezoekers van de 

gemeente West Betuwe. Hieronder tref je de resultaten enquête in hoofdlijnen aan.   

 

Leefbaarheid 

Uit de enquête is gebleken dat de gemeente West Betuwe een 7,7 als beoordeling krijgt. Enkele 

pluspunten zijn de centrale ligging, saamhorigheid binnen de kernen en dat het een gebied betreft 

waar groen, rust en ruimte centraal staat. Enkele aandachtpunten die naar boven zijn gekomen uit de 

enquête zijn dat er in de dorpskernen weinig te doen is en dat er meer aandacht voor de jeugd dient te 

komen.   

 

Unique Selling Points(USP) 

In de enquête is gevraagd of de respondenten wilden aangeven welke USP men associeert bij de 

gemeente West Betuwe. De USP Rivierenland scoorde als hoogst met bijna 55% gevolgd door de USP 

Fruit met 50%. De top 5 aan USP wordt verder aangevuld door Platteland (bijna 40%), Rust (37%) en 

Centraal gelegen (35%). Voor een volledig overzicht zie afbeelding hiernaast.   

. 

 

 

Vrijetijdsbesteding 

Van de 264 respondenten gaat het grootste gedeelte qua vrijetijdsbesteding naar Den Bosch (72%), 

Utrecht (59%) en Gorinchem (37%), zie ook de afbeelding hieronder.  
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Activiteiten: 

In onderstaande tabel is gevraagd naar de activiteiten van de inwoners/bezoekers binnen de gemeente 

West Betuwe. 
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Wat opvalt is dat een grote meerderheid onder de respondenten diverse activiteiten nooit doet binnen de 

gemeente West Betuwe, zie tabel hieronder. Dit is verrassend te noemen, aangezien deze activiteiten 

zich bij uitstek lenen voor het rivierengebied waarin de gemeente West Betuwe zich bevind.    

Soort activiteit: Percentage 

(binnen de 

gemeente): 

Percentage 

(buiten de 

gemeente): 

Vissen 83% 90% 

Kanoën 75% 83% 

Hardlopen 70% 84% 

Varen  51% 51% 

 

De activiteiten die 1x tot 5x per jaar worden gedaan zijn hieronder weergegeven voor zowel binnen de 

gemeente als buiten de gemeente. Hierbij valt het op dat het percentage binnen de gemeente om 

evenementen te bezoeken relatief hoog ligt, ook ten opzichte van het bezoeken van een evenement 

buiten de gemeente. Bij de andere activiteiten ligt dit veel dichter bij elkaar.  
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Soort activiteit: Percentage 

(binnen de 

gemeente): 

Percentage 

(buiten de 

gemeente): 

Evenementen bezoeken 63% 54% 

Landgoederen en kastelen 

bezoeken 

61% 67% 

Monumenten / architectuur 

bezichtigen 

57% 56% 

Theater, podia en film bezoeken 45% 51% 

 

De top 3 populairste activiteiten binnen de gemeente West Betuwe die wekelijks wordt gedaan door de 

lokale inwoners / bezoekers zijn Winkelen (38%), fietsen (29%) en Wandelen (23%). Alle drie de 

activiteiten liggen in de lijn der verwachting. 

Grootste toeristische trekpleister 

De grootste toeristische trekpleister binnen de gemeente West Betuwe is Landgoed Heerlijkheid 

Mariënwaerdt. Andere grote trekkers binnen de gemeente zijn de bloesem, kersen, rivier de Linge en de 

Waal en het Betuws landschap.  

Ideeën seizoen verlenging 

Uit de enquête zijn er diverse opties benoemd voor mogelijke seizoen verlenging. De ideeën die vaker 

terug komen zijn; 

- Evenementen omtrent oogst (fruit); 

- IJsbaan / kerst- en wintermarkten; 

- Themawandelingen (begeleid, verhalenverteller); 

- Meer horecavoorzieningen in de winter i.c.m. bestaande wandelroutes; 

- Multifunctioneel indoorcentrum intensiever gebruiken; 

- Bioscoop, muziek, culturele activiteiten. 

Aantrekkelijker maken: 

Uit de enquête zijn er diverse opties benoemd voor het aantrekkelijker maken van recreatie en toerisme 
binnen de gemeente. De ideeën die vaker terug komen zijn; 
- Adventurepark (klimbos, klimpark); 
- Themawandelingen (begeleid, verhalenverteller); 
- Meer horecavoorzieningen i.c.m. bestaande wandel- en fietsroutes; 
- Soepelere wet- en regelgeving voor (horeca) ondernemers;  
- meer promoten van de agrarische sector i.c.m. streekproducten; 
- meer recreatiemogelijkheden aan de rivieren. 
 

 


