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AMENDEMENT:

D{6

startnotitie'Recreatie (en toerisme) in Waalre.

De raad van de gemeente waalre in vergadering bijeen op

2l januari 2o2e;

Gelezen het vooritel tot het vaststellen van de startnotitie 'Recreatie (en toerisme) in Waalre,
n u m me r 2020-04)

(voorste

I

Ovenaregende dat:
in de startnotitie de aanpak wordt geschetst om te komen tot een beleidsnota Recreatie en

Toerisme;
de raad uitdrukkelijk wordt gevraagd kaders of aandachtspunten mee te geven;
de beleidsnota Recreatie en Toerisme een goede balans zal moeten vinden tussen enerzijds
toerisme en recreatie en anderzijds het behoud van de cultuurhistorische elementen, het
agrarisch gebruik van het landschap en de natuunruaarden in de gemeente ( bestaande
kwaliteit en duurzaamheid);
het thema duurzaamheid t.z.t. bij de uitwerking/uitvoering van projecten/acties een belangrijk
zal zijn;

aa ndachts p unt

het begrip duurzaamheid verschillende invullingen kent waarbij het veelal gaat om drie
dimensies: sociaal-cultureel, ecologisch, en economisch ofwel de 3 P s People, Planet en
Profit;

duurzaamheid in het kader van toerisme en recreatie een brede invulling kent waarbij drie
aspecten centraal staan : 1. sociaaleconomisch gezond; 2. ecologische kwaliteit en 3.
milieukwaliteit.
het wenselijk is dat in de beleidsnotitie het proceskader in beeld wordt gebracht voor het
uitvoeringsprogramma Toerisme en recreatie indien eigenaren, stakeholders, inwoners zelf
ideeën, visies of plannen willen uitvoeren;

Besluit:
Het voorgenomen besluit als volgt te wijzigen:
De startnotitie "Recreatie en toerisme in Waalre" vast te stellen met in achtneming van de
volgende kaders:

* Kader'Cultuur en Groen:
Cultuurhistorische waarden, natuur en groen dienen behouden
en daar waar mogelijk versterkt te worden;
* Kader'Duurzaamheid:
ln de op te stellen beleidsnota "Recreatie en toerisme in Waalre" het
aspect duurzaamheid nader uit te werken, zo compleet mogelijk in beeld te brengen en
daarbij de dimensies People, Planet en Profit centraal te stellen;
* Kader Samenwerken: ln
de op te stellen beleidsnota "Recreatie en toerisme in Waalre" op
te nemen dat bij de uitvoering van de beleidsnota burgerparticipatie procesafspraken worden

gemaakt met aandacht voor ieders rol, betrokkenheid en verantwoordelijkheid alsmede voor
communicatie, evaluatie en voortgang ;
Aldus besloten in de openbare vergadering van 21 januari 2020'
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