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Kennisnemen van
Het geüpdatet activiteitenprogramma recreatie en toerisme dat is opgesteld samen met ondernemers en
instellingen.
Inleiding
In het collegeprogramma hebben recreatie en toerisme een prominente plek gekregen. In 2015 is een visie
vastgesteld en in samenwerking met ondernemers en organisaties een lijst opgesteld met activiteiten die
bijdragen aan het recreatief toeristisch potentieel van de gemeente (BW15.00188). In november 2015 is
een nieuwe bijeenkomst georganiseerd om deze lijst te actualiseren.
Voorbeelden van uitgevoerde projecten zijn het hoffestival en deelname aan de kunstroute door Hof van
Wezel, de opening van pelgrimsroute Walk of Wisdom waardoor wandelaars op diverse locaties in de
gemeente overnacht hebben en de vaste mogelijkheid om te trouwen bij ’t Hoogh Huys. Ook is een bankje
bij camping de Muk geplaatst welke door de hen zelf wordt onderhouden en is het initiatief ‘Het verhaal
van Beuningen’ gestart. In 2016 kijkt de stichting Wandelen in Beuningen naar nieuwe routes en wordt
gekookt met vergeten groenten in d’Alde Coninckshof. Ook worden er weer diverse activiteiten
georganiseerd door het Dijkmagazijn en watersportvereniging De Beuningse Plas.
Kernboodschap
1. Er is een geüpdatet activiteitenlijst met initiatieven die bijdragen aan het recreatieve en toeristische
aanbod in onze gemeente. Er is een overzicht van uitgevoerde activiteiten in 2015 en nieuwe
initiatieven voor 2016 gegeven.
Communicatie
De lijst met activiteiten is verzonden naar alle ongeveer 100 ondernemers en instellingen die werkzaam
zijn in de recreatief toeristische branche. Tevens worden de initiatieven gebruikt bij de promotie van de
gemeente.
Vervolg
Eind 2016 wordt een nieuwe bijeenkomst georganiseerd om de lijst te actualiseren. Waar nodig en
mogelijk wordt meegewerkt aan de uitvoering van de initiatieven.
Bijlagen
1. Routingformulier: at16000068.
2. Lijst met initiatieven at16000067

