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Kernboodschap voorstel:
Het komende jaar 2020 gaat de gemeente Waalre samen met de inwoners en
stakeholders aan de slag om een beleidsnota Recreatie (en toerisme) op te stellen. De
raad heeft onlangs ingestemd met het plan van aanpak.

Voorstel aan de gemeenteraad
De startnotie ‘Recreatie (en toerisme) in Waalre’ vast te stellen.

X A-stuk
(bespreekstuk)
B-stuk
(hamerstuk)

In overleg met de portefeuillehouder/het college is vastgesteld dat de volgende punten
nog beantwoording behoeven:
Fractie:
Fractie PvdA:
1. Hoe zijn de budgetten tot stand gekomen en moeten deze aangepast worden
naar rato van de hoogte van de inkomsten uit de toeristenbelasting?
Fractie GL:
1. Hoe is het met de toegankelijkheid van landgoed Eeckenrhoode op dit moment en
de handhaving daarvan?
2. Wat is op dit moment de status van Gildewoud?
Fractie D66:
1. Waarom is er nog geen informatie over de toegankelijkheid van landgoederen op
de website geplaatst?

Het college heeft toegezegd:
1. Bovenstaande vraag van de fractie PvdA schriftelijk te beantwoorden;
2. De vragen van de fracties GL en D66 over landgoederen alsnog schriftelijk te
beantwoorden als deze niet beantwoord zijn in de raadsinformatieavond van 14
januari aanstaande.

Beantwoording college vragen:
Fractie PvdA:
Tijdens de raadsbehandeling van de begroting 2018 op 7 november 2017 heeft de raad
een motie aangenomen waarbij een deel van de opbrengsten van de toeristenbelasting
(maximaal € 20.000,-) ingezet kunnen worden voor het opstellen (en uitvoeren) van
beleid. Hiermee werd het jaarlijkse budget voor recreatie en toerisme opgehoogd tot €
40.500,-.

Na de totstandkoming van de beleidsnota recreatie (en toerisme) met het
uitvoeringsprogramma (acties en projecten) voorzien eind 2020, krijgen we meer inzicht
in de kosten voor de komende jaren.
Fractie GL:
1. Op 5 december 2019 hebben we een de raad een informatiebrief gestuurd met
daarin de laatste stand van zaken mbt landgoed Eeckenrhoode (zie bijlage).
Aanvullend kunnen we nu stellen dat de 2e wandellus inmiddels heropend is.
Voor de 3e wandellus was nog de aanleg van een nieuw bruggetje benodigd.
Voor de kerst hebben we hier als gemeente de omgevingsvergunning voor
verleend. De brug is ook reeds geproduceerd door een aannemer. De brug kan
nu door de landgoedeigenaar op z’n plek worden gelegd.
2. In november hebben de projectontwikkelaar, initiatiefnemers Gildewoud en
Natuurmonumenten allen ingestemd met een zogenaamd 3-partijen overleg.
Naar aanleiding daarvan zijn we als gemeente op zoek gegaan naar een
onafhankelijke partij voor het voeren van deze gesprekken. Deze hebben we nu
gevonden. Met hen is een offertegesprek gevoerd en gesproken over een aanpak.
Dit alles ligt voor in de B&W vergadering van 21/1 a.s.. Na die datum zullen wij u
tevens een raadsinformatiebrief doen toekomen met verdere informatie.
Fractie D66:
1. Het klopt dat er in de raadsvergadering van 2/4/2019 een toezegging aan de
raad is gedaan. Deze betrof ‘het college zegt toe om openbare info over
landgoederen mee te nemen in het toerisme en recreatiebeleid’. Dit zal dus één
van de acties uit het uitvoeringsprogramma zijn.
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