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Kennis nemen stand van zaken van de afhandeling van de Motie 'De Giro was hier'.
1 Wat is de aanleiding?
De Giro d'Italia is in mei 2016 door Gelderland getrokken. Dat kan niet onopgemerkt zijn gebleven. De
rondes zijn in doorkomstgemeenten, inwoners en bezoekers goed bezocht en er wordt nog steeds over
gesproken. Zo ook in de gemeente Rheden.
Van D'66 kwam de vraag via een motie of de inspanningen van de organisatie van de Giro in de
gemeente Rheden ook in de toekomst vruchten zou kunnen afwerpen in onze gemeente.
2 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?
Masterplan Toerisme en Recreatie Veluwezoom
3 Wat willen wij bereiken?
De raad informeren in hoeverre een herinnering kan worden gecreëerd in de gemeente Rheden die
bezoekers blijven herinneren aan het evenement.
4 Wat gaan wij ervoor doen?
De volgende stappen zijn genomen met in achtneming van de samenwerking tussen partijen die de
motie nastreeft.
 Het RBT KAN, het regionaal bureau voor toerisme, heeft in navolging van de Giro alle
doorkomstgemeenten gevraagd een permanente route in te stellen. Deze rondes zouden de Giroroutes volgen en er zou een marketingstrategie opgezet worden. Ondanks de positieve houding van
de gemeente Rheden en andere gemeenten is het niet gelukt voldoende enthousiasme te creëren bij
de Provincie Gelderland en de overige gemeenten. Onlangs is dit project dan ook door het RBT
ingetrokken.
 Op initiatief van private organisaties worden er wel bijeenkomsten gehouden in onze gemeente en in
de regio die daar naar aanleiding van de Giro georganiseerd worden.
 De stichting toerisme en recreatie Veluwezoom is gevraagd om hun advies. Zij gaven aan geen prijs
te stellen op blijvende herinneringstekens. Wel gaan ze met de partners, waaronder de gemeente,
bekijken wat goed voor onze bezoekers én ondernemers zou zijn. Dit wordt de komende tijd
opgepakt. De resultaten hiervan worden door de wethouder teruggekoppeld naar de gemeenteraad.
Daarmee is de uitvoering van de motie ‘de Giro was hier’ feitelijk nog steeds in uitvoering. Mocht de
stichting en/of de gemeente in combinatie met ondernemer(s) in de komende tijd alsnog iets kunnen
realiseren van een blijvende herinnering dan zullen we dat niet nalaten.
De raad zal door de stichting aan het eind van dit jaar op de hoogte worden gebracht wat er is
gerealiseerd van het uitvoeringsplan Masterplan recreatie en toerisme. Op het moment dat er acties
worden ondernomen in het kader van Giro d’Italia dan wordt dit aan de gemeenteraad gemeld.
5 Wat gaat het kosten?
n.v.t.
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6 Wat zijn de risico’s?
n.v.t.
7 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?
n.v.t.
8 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?
n.v.t.
9 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?
n.v.t.
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