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Onderwerp
Visie Recreatie en Toerisme gemeente Waalre

Voorstel
De 'Visie Recreatie en Toerisme gemeente Waalre'vast te stellen.

Inleiding
In 2005 is de vorige Nota Toerisme en Recreatie in Waalre opgesteld. Vervolgens is in
2011 het Lokaal Economisch Programma 2077-2020 vastgesteld en is ons beleid en
ambities ook vertaald in de Structuurvisie'Focus op Waalre..

In het kort kwam het er op neer dat we inzetten op behoud en waar mogelijk versterking
van de toeristisch-recreatieve infrastructuur in Waalre, zodat er meer bezoekers naar
Waalre komen maar vooral ook de eigen inwoners van de aantrekkelijkheid van Waalre
kunnen blijven genieten.
U als raad heeft het college gevraagd om het beleid op het vlak van toerisme en recreatie

te actualiseren,
Begin 2020 is de startnotitie Recreatie (en toerisme) in Waalre, met daarin kaders en
plan van aanpak, door u vastgesteld. Daarna hebben we een denktank samengesteld.
Vervolgens hebben ZKA Leisure Consultants gevraagd ons te helpen bij het opstellen van
de voorliggende visie.
Na een intensief participatietraject is de Visie Recreatie en Toerisme gemeente Waalre

tot

stand gekomen.

Beoogd resultaat
In de Visie Recreatie en Toerisme (R&T) voor de gemeente waalre wordt het
ambitieniveau bepaald en geeft het uitvoeríngsprogramma aanknopingspunten voor op te
pakken projecten c.q. acties. Door deze kansen en mogelÍjkheden te benutten worden
met name de recreatieve voorzieningen versterkt en dat draagt bij aan de aantrekkelijke
groene woongemeente Waalre.

Argumenten

1.1

De ambitie is bescheiden, maar gedragen

Het toeristisch-recreatieve aanbod in de gemeente Waalre is beperkt, zoals ook uit de
visie blijkt. Gaandeweg het traject bleek ook dat het ambitieniveau bescheiden is, te
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weten: versterken en verbeteren van de basisvoorzieningen en het doorontwikkelen van
het recreatieve product passend bij Waalre.
Opvallend is dat dit ambitieniveau breed gedragen wordt, dat bleek bij de denktank, R&T
cafés alsook bij de raadsbijeenkomsten,

1.2

Er

zijn dwarsverbanden met integrale gebiedsvisies en andere beleidskaders

De Visie R&T heeft op zich een sectorale insteek maar er

zijn natuurlijk dwarsverbanden
met andere beleidskaders zoals kunst en cultuur, gezondheid, economie en
werkgelegenheid. Ook zijn er diverse integrale gebieds- of centrumvisies waar recreatie
(en toerisme) onderdeel van uitmaken, denk aan project Dommeldal de Hogt, het
Ontwikkelperspectief buitengebied Aalst, Centrumvisie Waalre-dorp en het Vitaal
dorpshart Aalst.
Deze Visie R&T is ook één van de bouwstenen voor de later dit jaar vast te stellen
integrale Omgevingsvisie voor Waalre.

1.3

De uitvoering wordt in tweejarenplannen opgepakt.

In de visie worden een aantal mogelijke projecten en acties in het uitvoeringsprogramma
benoemd. Afhankelijk van prioriteit, capaciteit en middelen worden zaken opgepakt en
opgenomen in zogenaamde tweejarenplannen. Deze worden vastgesteld door het college
van B&W en u als raad zal middels een RIB op de hoogte worden gehouden van de
voortgang in het uitvoeringsprogramma.
Het uitvoeringsprogramma is overigens adaptief, dus er Ís ruimte voor nieuwe projecten/
acties maar deze moeten wel passen binnen de visie.

Kanttekeningen

1.1

Ambitieniveau te bescheiden?

Zoals aangegeven is het ambitieniveau bescheiden. De focus ligt met name op recreatie
voor de inwoners van Waalre en regio. Er is wel ruimte voor doorontwikkeling van het
product, maar dat moet dan passend zijn bij de schaal en aard van Waalre, dus
kleinschalig en hoogwaardig.

Dit is bescheiden maar sluit aan bij de kernopgaves uit de Omgevingsvisie. Waalre
behoudt en verstrekt haar rol als groene woongemeente in de regio. Ook is gebleken dat
er breed draagvlak is voor deze bescheiden ambitie.

Kosten en dekking
Het jaarlijkse budget voor Recreatie en Toerisme bedraagt circa € 40.500,-. Een aantal
structurele kosten b.v. bijdrage aan Routebureau (Visit Brabant) voor beheer en
onderhoud van de knooppuntroutes worden hieruit betaald. Er is dus een beperkt budget
om een paar'kleinere' zaken op te pakken.
Voor grotere projecten, die veel investeringen vergen, zal dit budget ontoereikend zijn en
zullen er t.z.t. extra middelen gevraagd worden. Hierbij kijken we natuurlijk ook naar
mogelijke cofinanciering en subsidies.
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Daarnaast kan u als raad bij de begrotingsbehandelingen 2022 of na de verkiezingen bij
een coalitie / raadsakkoord, meer of minder middelen voor het uitvoeringsprogramma ter
beschikking te stellen, afhankelijk van ambitie, keuzes en prioriteiten en beschikbare
financiële ruimte.

Duurzaamheid
Bij de uitwerking van projecten en acties is duurzaamheid ook een aandachtspunt. Staat
ook opgenomen in de checklist van de visie.

Burgerparticipatie
Inwoners, ondernemers, belanghebbenden en betrokkenen zijn bij de totstandkoming
van de nota op diverse momenten betrokken. Er is een denktank geformeerd (circa 15
personen), die viermaal bij elkaar is gekomen en heeft meegedacht en input geleverd.
Het inwonerspanel is bevraagd (circa 500 respondenten). Er heeft een monitoronderzoek
plaatsgevonden onder de toeristisch-recreatieve aanbieders en er zijn ook een aantal
horeca-ondernemers geïnterviewd. Daarnaast hebben er twee R&T-café's plaatsgevonden
en is een masterclass voor uw raad georganiseerd.
Op B juni 2O2L is de concept eindvisie, tijdens een informatiebijeenkomst aan u
gepresenteerd.

Inclusieve samen leving
In de checklist (uitgangspunten) wordt aangegeven dat we streven naar goede passende
voorzieningen voor al onze inwoners, veilig en inclusief. Wordt dus ook meegenomen bij
de uitwerking van projecten en acties.

Communicatie
Kernboodschap
De gemeenteraad heeft de Visie op Recreatie en Toerisme gemeente Waalre

vastgesteld. Deze visie is tot stand gekomen naar een intensief participatietraject
met inwoners, ondernemers en betrokkenen. We gaan nu aan de slag met het
opstellen van tweejarenplan 2027-2022, waarna we een deel van het
uitvoeringsprogramma ter hand nemen.

Vervolgprocedure en planning
Na vaststelling van de Visie wordt een tweejarenplan 2O2l-2O22 opgesteld en gaan we

aan de slag met (een deel) van het uitvoeringsprogramma.
Daarnaast zal de vastgestelde Visie R&ï ook een bouwsteen zijn voor de Omgevingsvisie
die eind van het jaar 2o21aan de raad, ter vaststelling, wordt aangeboden.
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Bijlagen onderdeel van het voorstel

-

Visie Recreatie en Toerisme gemeente Waalre

Bijlagen ter informatie
N.v.t.
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