Oss 07-04-2020
Aan College van B&W en gemeenteraad van de gemeente Oss
Betreft: Tijd benutten - uitstel Visie recreatie & toerisme gemeente Oss
Geachte raadsleden en College van B&W
Op uw agenda van de vergadering van 9 april a.s. staat de Visie recreatie & toerisme gemeente Oss
2020-2023. Voorgesteld wordt dit punt van de agenda te halen en na de zomer inhoudelijk te
bespreken.
Wij onderschrijven het feit dat het verstandig is om nu geen besluit te nemen over een beleidsvisie
betreffende een sector, die door de corona crisis in dusdanig zwaar weer is gekomen dat dit mogelijk
aanleiding geeft tot herziening.
Daarnaast ziet de stichting Maasmeanders een aantal punten waarmee de voorliggende visie kan
worden verbeterd.
Uitstel van besluitvorming biedt nu een goede kans om samen met de gemeente te zoeken naar
kansen en mogelijkheden om het draagvlak onder de visie voor de vrijetijdseconomie te verbeteren.
Hierbij kan tegelijkertijd ingespeeld worden op de gevolgen en consequenties die voortkomen uit de
maatregelen die noodzakelijk zijn om de coronacrisis te bestrijden.
Wij zijn als stakeholders nauwelijks betrokken geweest bij de opstelling van de visie.
De Maasmeanders zet zich al vele jaren in namens ruim 80 organisaties en ondernemers voor de
ontwikkelingen van de vrijetijdssector van de gemeente Oss en de regio zoals het land van Maas en
Waal.
Wij willen u dan ook vragen om de tijd te benutten die door dit uitstel ontstaat om:
-

samen met ons en andere stakeholders (breed platform) te komen tot overleg, om
te zien waar de visie in kan spelen op het snel veranderende speelveld van de gehele
vrijetijdssector,
alsmede waar de visie kan worden aangescherpt op zaken die naar onze mening verbetering
behoeft
en om tijdens deze coronacrisis te zoeken naar kansen en mogelijkheden voor herstelplannen
om de sector recreatie & toerisme weer vitaal te krijgen en te houden, zoals ook beschreven
in het initiatief van RBT Rivierenland (zie bijlage).

Hoogachtend,
namens de Stichting Maasmeanders
Sjoerd van Aelst
voorzitter

