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  Toerisme  

 

 

Onderwerp  

Kennis nemen van de doelstelling en vervolgtraject Beeldvorming visie Recreatie & Toerisme op  

28 november 2019.  

 

Kennisnemen van 

Kennis te nemen van de doelstelling voor de Beeldvorming harmonisatie Recreatie & Toerisme wat op  

28 november 2019 plaats zal vinden. 

 

Inleiding 

De gemeente heeft door de herindeling nog verschillende beleidsdocumenten op het gebied van 

Recreatie en toerisme. Momenteel wordt vanwege de harmonisatie van de drie oud-gemeenten 

gewerkt aan een nieuwe beleidsvisie recreatie en toerisme voor de gemeente West Betuwe. 

 

Het beleidsdocument van de voormalige gemeente Neerijnen onderschrijft het regionale beleid en 

ondersteunt de mogelijkheden voor kleinschalige projecten. De beleidsdocumenten van Lingewaal en 

Geldermalsen zijn het meest actueel en sluiten nagenoeg op elkaar aan. De nieuwe beleidsnotitie West 

Betuwe kan voortborduren op deze beide visies. Ter informatie treft u de visies van de voormalige 

gemeente Lingewaal en Geldermalsen aan.  

Echter, de nieuwe raad van West Betuwe kan nieuwe inzichten hebben ten opzichte van de bestaande 

beleidsdocumenten. U gaat samen met inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners aan de 

hand van thema’s in gesprek. Daarbij staan de volgende hoofdvragen centraal: 

 Wat vindt u belangrijk op het gebied van recreatie en toerisme (ambities)? 

 Hoe ervaart u het huidige aanbod in deze sector?  

 Wat kan er beter, anders, meer of minder?  

 Wat moet persé in een uitvoeringsprogramma voor de periode 2020– 2023?  

 

Dit leidt tot belangrijke input, die meegenomen wordt in het vormen van de nieuwe beleidsvisie 

recreatie en toerisme.  

 

Proces tot op heden: 

- Enquête gehouden onder de recreatieve ondernemers; 

- Oprichting platform recreatie & toerisme; 

- Bespreken wensen/behoeften met platform recreatie & toerisme 

- Oprichting Taskforce (zij vertegenwoordigen alle ondernemers); 
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- Enquête gehouden onder de inwoners/bezoekers.  

 

Uitkomsten enquêtes: 

Uit de enquêtes voor ondernemers en inwoners/toeristen zijn verschillende resultaten verkregen. De 

resultaten daarvan treft u in de bijlage aan in hoofdlijnen.    

 

Thema’s 
Aan de hand van de oude beleidsvisies, de wensen uit het bidbook, het vastgestelde regionale beleid 
zijn we gekomen tot vier overkoepelende thema’s waar naast de eerder gestelde hoofdvragen op 
hoofdlijnen ook nog verdiepende vragen zijn per thema. Hieronder wordt in het kort een beeld 
geschetst van het thema, waarbij tevens verdiepende vragen worden gesteld welke tijdens de 
beeldvormende raad in discussie gebracht kunnen worden of waar u een mening over kunt geven. 
 
 

1. Routestructuren, Wesly Litjens 

Inleiding: 

Gemeente West Betuwe leent zich uitstekend voor wandelen, fietsen en tal van andere vormen 

van recreatie. Met het versterken van de huidige routestructuren wil de gemeente het gebied 

voor de lokale inwoner en de recreant beter bereikbaar en aantrekkelijker maken. Onder 

toeristen en plaatselijke inwoners is een groot draagvlak voor deze infrastructuur. Deze 

basisinfrastructuur is in feite de basis voor recreatie en toerisme binnen de gemeente West 

Betuwe. Het routenetwerk moet worden onderhouden en hiervoor dient periodiek financiële 

middelen beschikbaar gesteld te worden. 

Gemeente West Betuwe neemt deel aan de volgende lokale en regionale netwerken: 

- Wandelkeuzenetwerk; 

- Fietsknopennetwerk; 

- Klompenpadennetwerk; 

- Bruine borden bewegwijzering; 

- Dorpsommetjes; 

- Toeristische opstappunten (TOP’s); 

- Pontjes; 

- Zwemplassen. 

 

Wensen vanuit inwoners en/of ondernemers: 

- Uniforme informatievoorziening per kern; 

- Bruine borden 2.0; 

- Thematische routes (cultuurhistorie, cultuur, sport en spel); 

- Bereikbaarheid van de Linge voor elk Lingekern voor plaatselijke inwoners; 

- Zwemplassen.  

 
Specifieke vragen: 
1. Welke basisnetwerken vindt u behoren tot een basisvoorziening op het gebied van 

Recreatie en Toerisme en welke absoluut niet? 
2. Wie is volgens u verantwoordelijk voor dit onderhoud? 
3. Hoe ziet u het toekomstig onderhoud van deze routestructuren? 
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4. Mist u nog bepaalde netwerken, bijvoorbeeld paardrijroutes, klompenpaden, 
mountainbikeroutes etc.? 

 
2. Versterking recreatie en toerisme, Johan Kaspers 

De gemeenten hebben zich geconformeerd aan de regionale ambitie van 5 % omzetgroei tot 

2020. Onderzoek geeft aan dat er in Regio Rivierenland nog ruimte is voor vrijetijdsbesteding, 

verblijfsaccommodaties en dagattracties. 

 

Bij de enquêtes en tijdens het platformoverleg hebben ondernemers aangegeven zich geremd 

te voelen om te investeren door de veelvoud van regelgeving. De ondernemers vragen een 

houding van meedenken in plaats van nee-denken. Dit geld zowel voor ruimtelijke processen 

als evenementen. 

 
Specifieke vragen: 
1. Welke ruimte wilt u recreatieve ondernemers bieden om te groeien? 
2. Welke ruimte wilt u bieden om nevenactiviteiten bij bestaande bedrijven op het gebied van 

recreatie en toerisme toe te staan? 
3. Welke ontwikkelingen wilt u in West Betuwe en welke beslist niet? 
4. Wie is volgens u verantwoordelijk voor de versterking van recreatie en toerisme? 
5. Onderzoek geeft aan dat er te weinig bedden in de regio Rivierenland zijn, wat voor rol kan 

de gemeente in West Betuwe hierin betekenen? 
 
 

3. Promotie, Ria van Esterik 

Promotie is belangrijk om recreatie & toerisme op de kaart te zetten en bekendheid te geven 

aan recreanten en toeristen. Belangrijkste partner voor internationale, regionale en lokale 

promotie is het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT).  Naast het RBT zijn ook nog andere 

partners actief, zoals Utrecht Marketing voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie en Lingestreek. 
 

Gemeente West Betuwe heeft verschillende toeristische karakters die het DNA vormen van de 

gemeente waaraan de identiteit kan worden opgehangen. Denk hierbij aan fruit, water en 

cultuurhistorie (Nieuwe Hollandse Waterlinie). Vanuit de enquêtes onder inwoners/bezoekers 

kunnen daar een tweetal punten aan worden toegevoegd, namelijk de verzamelnaam 

“Buitenleven” (buitenleven, rust en platteland) en Routes.  

 

Binnen de voormalige gemeenten zijn toonaangevende evenementen georganiseerd zoals  

WK-vierspan en KLM-Open. Het afgelopen jaar De Rode Kruis Bloesemtocht, Gardenista en 

Landgoedfair. Dergelijke evenementen geven een positieve promotie aan de gemeente West 

Betuwe. 
 
Specifieke vragen: 
1. Wie is volgens u verantwoordelijk voor promotie van onze gemeente op het gebied van 

vrijetijdseconomie? 
2. Hoe ervaart u de huidige promotie en komt de lokale promotie voldoende tot zijn recht? 
3. Gemeente Vijfheerenlanden, Tiel, Culemborg en Zaltbommel hebben een apart beleid en 

een organisatie voor citymarketing. Voor West Betuwe zou dit gebiedsmarketing 
betekenen. Welke kans ziet u voor Gebiedsmarketing? 
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4. Bent u bereid grote evenementen te ondersteunen (financieel/capaciteit) die regionale en 
landelijke bezoekers aantrekken?  
 

4. Verbinding, Ludolf van Lith 

West Betuwe is onderdeel van diverse samenwerkingsverbanden. Voorbeelden zijn de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie (Unesco –nominatie), vesting3hoek, pontjes, recreatieschap Uiterwaarde, 

Staatsbosbeheer, Waterschap, RBT, Regio Rivierenland en samenwerking met omliggende 

citymarketingbureaus. 

 

Binnen de gemeente West Betuwe zal samenwerking steeds centraler komen te staan. Op dit 

moment vinden er al diverse samenwerkingen plaats tussen diverse ondernemers. Uit de 

eerste bijeenkomst van het toeristisch platform blijkt dat ondernemers in onze gemeente 

elkaar niet goed kennen en ook dat richting andere aanverwante sectoren een grote 

onbekendheid heerst. Door te verbinden kunnen veel meer lokale samenwerkingsinitiatieven 

ontstaan die kansen bieden voor een hogere omzetgroei, meer bezoekers en toename 

werkgelegenheid.  

 

Vanuit het ondernemersplatform is met name gevraagd om het thema verbinden meer te laten 

faciliteren door de gemeente West Betuwe. 
 
Specifieke vragen: 

1. Bent u bereidt een faciliterende rol aan te nemen voor het verbinden van partijen binnen de 

recreatieve sector en hiervoor extra capaciteit en budget beschikbaar te stellen? 

2. Welke kansen ziet u voor recreatie op het verbinden met andere sectoren (sport/spel,     

cultuurhistorie, cultuur en zo ja, welke)? 

3. Genoemde samenwerkingspartners in de eerste alinea doen steeds vaker een beroep op 

extra financiële middelen. Bent u bereid hier in de toekomst meer budget voor vrij te 

maken? 

 

Bijlage 

1: Resultaten op hoofdlijnen enquête recreatieve ondernemers; 

2: Resultaten op hoofdlijnen enquête inwoners en bezoekers; 

3: Citaten Bidbook 2018; 

4: Resultaten platformbijeenkomst 

5: Visie recreatie en toerisme voormalige gemeente Lingewaal; 

6: Visie recreatie en toerisme voormalige gemeente Geldermalsen.  

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                                 de burgemeester, 

 

 

 


