
Bijlage 4: Uitkomsten Platformoverleg d.d. 18 september 2019. 

Hoe ziet u de toekomst voor recreatie en toerisme in de gemeente West Betuwe 

Route structuren Promotie Voorzieningen Arrangementen Anders 

 Meer kleine 
fiets/voetganger pontjes 
over de Waal. 

 Meer voetganger 
pontjes over de Linge. 

 Meer wandelroutes, 
bijv. klompenpaden. 

 Uitbreiding 
fietsknooppunten; 
verbinden met 
bezienswaardigheden en 
horeca, zo nodig 
verwijzingen. 

 Route netwerk verder 
ontwikkelen. 

 ‘Open maken’ van de 
Linge richting Buren. 

 Netwerk van routes en 
locaties (dag/verblijf). 

 Aandacht voor 
bebording vanaf 
provinciale wegen. 

 Bewegwijzering, niet 
alleen fysiek maar ook 
digitaal. 

 Borgen continuïteit 
bezetting fietspontjes 
(mogelijke inzet 
betaalde krachten). 
 
 

 Rivieren, landschap en fruit 
centraal in promotionele 
activiteiten. 

 Beeldvorming West Betuwe: niet 
alleen fruit maar ook andere 
zaken, monumenten e.d. 

 Herkenbaarheid West Betuwe in 
de regio. 

 Holland ten voeten uit! Als je 
Holland wilt beleven kun je niet 
om West Betuwe heen. 

 Promotie en verbinden 
gastvrijheid, cultuurhistorie, 
eten/drinken. 

 Meer aandacht voor 
mogelijkheden bij de Waal. 

 USP van West Betuwe als 
onderdeel van Rivierenland 
.  gastvrijheid 
.  beleving 
.  arrangementen. 

 Focus ook op hoogwaardig en 
kleinschalig ondernemerschap.  

 Parels recreatie en toerisme van 
West Betuwe zijn in 2030 
duidelijk in beeld en herkenbaar. 

 Promotie van de regionale parels 
(waaronder div. monumenten) 
onderscheidend vermogen van 
West Betuwe. 

 Promotiebudget niet besteden 
als “West Betuwe” maar samen 
met partners (bijv. RBT). 

 Prominente Rol RBT & 
Uiterwaarden. 

 Meeliften met RBT en Regio 
Rivierenland (o.a. voor 
informatieverstrekking). 

 Samenwerking gemeente en 
Uiterwaarde. Centraal punt voor 
toeristen ‘van buiten af’. 

 Nog steeds niet echt een 
publiekstrekker doordat er te 
veel mensen iets over mogen 
zeggen. 

 Conform landelijke trend is de 
toeristische sector in West 
Betuwe een groeiende 
economische sector. 

 West Betuwe onderscheidt zich 
in een bijzonder aanbod van 
zowel dag- als verblijfsrecreatie. 

 West Betuwe is een belangrijke 
bestemming voor binnenlandse 
verblijfsrecreatie, met name voor 
bewoners van de Randstad. 

 West Betuwe staat meer en 
meer in de belangstelling van 
buitenlands toerisme. 

 Promotie regionaal/nationaal 
/internationaal. 

 

 Meer overnachtingen. 

 Kleine boerencampings; >25 
plaatsen. 

 Toegankelijke jachthaven, 
voor een breed publiek, 
zowel voor leden als 
toeristen/wandelend 
publiek. 

 Meer toerisme aan/om de 
Linge. 

 Her-ingebruikname 
aanlegplaats rondvaart-
boot in Geldermalsen 
(verlaging viaduct A2). 

 Aandacht voor behoud van 
landelijke karakter. 

 Verbinden van 
bedrijven = elkaar 
versterken. 

 Meer samenwerking. 

 Toeristische 
arrangementen 
tussen verblijf 
/dagrecreatie en 
vooral ook de 
agrarische, 
ecologische en 
culturele sector. 
 

 

 Minder regels m.b.t. 
ondernemers in het toerisme. 

 Gemeentelijk beleid 
ondersteunt initiatieven op 
vlak van toerisme. 
Regelgeving: meedenken 
i.p.v. nee-denken. 

 Toeristenbelasting voor de 
helft aan de ondernemers 
verstrekken en daar 
gezamenlijk iets mee doen. 

 Ondernemers willen 
meebeslissen over besteding 
van toeristenbelasting. 

 De hoge toeristenbelasting 
wordt afgeschaft of verlaagd 
naar het niveau van 2017. 

 Oplossing voor zondagsluiting 
van veel horeca.  

 Aandacht voor consequenties 
van de groei. 
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Kansen Bedreigingen 

 Samen aanbod creëren. 

 Deregulering. 

 Flexibeler. 

 Bouwen en wonen. 

 Op tijd toeristenbelasting (informatie), zeggenschap. 

 Bundelen van promotie. 

 Doelgroep : ouderen/gezinnen. 

 Internationale toerist (is voor iedere ondernemer anders). 

 Toegestane groei Lingebos / Deil. 

 Verbinden met andere sectoren: agrarisch, kunst en cultuur, sport en 
spel. 

 Betere vindbaarheid van (kleine) ondernemingen/parels bij RBT. 

 Zoeken naar ‘parels’ binnen West Betuwe en deze met elkaar delen. 

 Meekoppelkans Dijkverzwaring. 

 De ondernemers willen graag inzicht in aanbod (voor ieder wat wils), wat 
kunnen we bieden aan de verschillende doelgroepen. 

 Inventariseren wat je kan, wat je hebt en wie ‘wat’ kan bieden. 
 

 Niet zichtbaar. 

 Geen coördinatie. 

 Niet snel genoeg. 

 Gemeente remt. 

 Onvoldoende verbinding tussen recreatieve sector. 
 

Rol ondernemer  

 Investeren in plaatselijk 
Business > groei. 

 Arrangementen samenstellen. 

 Vanuit ondernemer denken en vertalen naar de gemeente. 

 Oprichten Taskforce: als ondernemer gezamenlijk optrekken en optreden. 
Met elkaar aan de slag waar gemeente staat,  aanbod arrangementen  
binnen de regio inzichtelijk maken. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat moet er de komen 4 jaar in het actieprogramma  

 Provincie moet stimuleren. 

 Task Force starten – o.a. arrangementen inventariseren/coördineren*) 

 Actualiseren bruine borden. 
Horeca/bezienswaardigheden, medewerking provincie . 

 Digitale ontwikkeling = toekomst. 

 RBT: doelgericht promoten. 

 Arrangementen (vindbaarheid). 

 Beter vindbaar/bekendheid borden/digitaal. 

 Verbinden van de ondernemers/speeddate. 

 Aandacht voor wet- en regelgeving West Betuwe 

 

 


