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Aan de raad van de gemeente Lingewaard 
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datum :  8 juni 2017 

steller(s) :  Lokaal Belang Lingewaard en GroenLinks 

onderwerp:  Recreatie & Toerisme / Vrijetijdseconomie Lingewaard 

 

De raad van de gemeente Lingewaard, in vergadering bijeen d.d. 13 juli 2017, wordt het volgende ter 

overweging voorgelegd:  

 

- Recreatie en Toerisme (de vrijetijdseconomie) is in toenemende mate van belang voor onze gemeente 

Lingewaard; Voor de bezoekende dag- en verblijfsrecreant, voor een dagje uit of een vakantie en zeker 

ook voor onze eigen inwoners in het kader van ‘wonen, werken en recreëren’, heeft Lingewaard  veel  te 

bieden.  

-  Eind 2016 heeft de gemeenteraad van Lingewaard de ‘Nota Toerisme & Recreatie, Lingewaard & 

Overbetuwe’ vastgesteld. Met het voorliggende initiatiefvoorstel willen wij aangeven, dat de er met 

(meer) ambitie en  vernieuwende initiatieven werk gemaakt moet en kan worden van toerisme en 

recreatie in de gemeente Lingewaard.  

-  GroenLinks en Lokaal Belang Lingewaard hebben in de aanloop naar dit initiatiefvoorstel reeds intensief    

vooroverleg gehad met enkele lokale recreatieondernemers en hun brancheorganisatie RECRON. 

-  Gezamenlijk hebben wij vastgesteld dat onze regio een betere bekendheid verdient bij toeristen en 

inwoners als aantrekkelijk gebied voor vrijetijdsbesteding. 

-  Door in te zetten op (het organiseren van) intensieve samenwerking tussen alle belanghebbenden en het 

delen van gezamenlijke verantwoordelijkheden zal het sociaaleconomisch  belang van de vrijetijdssector 

in Lingewaard  sterk kunnen verbeteren.  

-  Ongetwijfeld is dit ook de inzet van het college geweest bij de aanloop naar de ‘Nota Toerisme en 

Recreatie’. Initiatiefnemers vinden wel dat er nu snel moet worden doorgepakt om verder invulling te 

geven aan dit gemeentelijke beleidsterrein. 

 

Van belang zijnde kaders: 

 

- Coalitie Programma 2014-2018 Gemeente Lingewaard, Vrij laten in vertrouwen 

- Belangrijk kader inzake recreatie en toerisme is uiteraard de hierboven genoemde Actuele ‘Nota Toerisme 

& Recreatie, Lingewaard & Overbetuwe’.  

initiatiefvoorstel (art. 14 rvo) 
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- Tevens zijn de beleidsmatige en financiële inspanningen van onze gemeente en het afsprakenkader met 

het Regionaal Bureau Toerisme regio Arnhem – Nijmegen richtinggevend. 

 

Meer informatie is te vinden op: 

http://www.vvvarnhemnijmegen.nl/gelderse-poort/lingewaard  

  http://www.vvvarnhemnijmegen.nl/betuwe/overbetuwe  

http://www.vvvarnhemnijmegen.nl/gelderse-poort  

Met inachtneming van de hierboven vermelde overwegingen en kaders, wordt de raad voorgesteld om 

het volgende besluit te nemen: 

 

Opdracht te geven aan het college om de nota te verdiepen en te concretiseren in samenspraak met 

recreatie-ondernemers, horeca, VVV en RBT-regio Arnhem Nijmegen en andere betrokken partijen (zoals 

winkeliersverenigingen) om zo te bereiken dat de sector recreatie en toerisme naar een meer ambitieus 

niveau wordt getild. 

 

 

 

Wat gaat de gemeente daarvoor doen 

- het college beoordeelt - in nauw overleg met de hele recreatiesector - het actieplan uit de ‘Nota Toerisme 

& Recreatie, Lingewaard & Overbetuwe’ op nut en noodzaak. Een aangepast beleids- en actieplan zal 

daarvan het resultaat zijn. 

- het college organiseert vóór de begrotingsbijeekomst van de Raad samen met de recreatiesector/-

ondernemers een bijeenkomst met als doel het organiserend vermogen en de toeristisch-recreatieve 

samenwerking binnen de sector en met de gemeente structureel te gaan borgen. Tweede doelstelling van 

de bijeenkomst is het verkrijgen van draagvlak voor de invulling en uitvoering van een actieplan met een 

tijdspad voor 2018.  

- het college stemt e.e.a. af met de gemeente Overbetuwe, met als gezamenlijk vertrekpunt  de ‘Nota 

Toerisme & Recreatie, Lingewaard & Overbetuwe’. 

- het college treedt samen met de recreatiesector/ondernemers in overleg met het RBT Regio Arnhem-

Nijmegen over het huidige en toekomstige dienstenpakket dat aan de gemeente Lingewaard wordt 

geleverd met duidelijke afspraken over de inzet en het resultaat (SMART geformuleerd). Resultaat: meer 

rendement op (herkenbare) toeristisch-recreatieve productontwikkeling en promotionele inzet voor de 

gemeente Lingewaard.  

- het college bekijkt samen met de recreatiesector/ondernemers en de gemeente Overbetuwe hoe de 

huidige en toekomstige personele inzet vanuit beiden gemeenten en het Regionaal Bureau voor Toerisme 

Arnhem - Nijmegen effectiever en efficiënter kan worden georganiseerd.   

 

Lokaal Belang Lingewaard en GroenLinks 

 

 

Bijlagen en websites: 

-  Raadsvoorstel ‘Nota Toerisme & Recreatie, Lingewaard & Overbetuwe’ 15-12-2016 

-  Nota Toerisme & Recreatie, Lingewaard & Overbetuwe 2016-2022 

-  Toeristisch-recreatieve monitor Arnhem – Nijmegen / economische betekenis sector anno 2014 

http://www.vvvarnhemnijmegen.nl/gelderse-poort/lingewaard
http://www.vvvarnhemnijmegen.nl/betuwe/overbetuwe
http://www.vvvarnhemnijmegen.nl/gelderse-poort
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http://www.rbtkan.nl/toeristisch-recreatieve-monitor-regio-arnhem-nijmegen-2014/  

http://www.rbtkan.nl/marketingactiviteiten-programma-2016/   
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