Recreatie, toerisme en economie
Economie
● In samenwerking met ondernemers(verenigingen) stimuleren van werkgelegenheid
en economische activiteiten;
● Zoveel mogelijk ondersteunen en zorgen voor een goed ondernemersklimaat in onze
gemeente. U onderneemt, de Gemeente faciliteert. Zo neemt de gemeente
initiatieven om vraag en aanbod bij elkaar te helpen brengen;
● Kansen voor (startende) lokale ondernemers, bij aanbesteding de ‘gunfactor’ voor
lokale bedrijven vergroten;
● Plannen voor oud-bedrijventerreinen zoals Reomie ontwikkelen in Ooij, met oog voor
cultuurhistorie, recreatie en toerisme, die op draagvlak van en vertrouwen bij de
bevolking kunnen rekenen;
● De gemeente stelt zich actief op in de intergemeentelijke/regionale samenwerking
en afstemming ten dienste van bedrijvigheid en werkgelegenheid;
● Bevorderen betere dekking mobiele telefonie (5G) in de hele gemeente.
Recreatie en toerisme
Onze mooie gemeente met haar grote variatie in landschappen trekt veel toeristen aan. Van
dagtoeristen, evenementenbezoekers tot verblijfstoeristen. Het rijke museumaanbod, de
wijnbouw, de wandel- en fietsmogelijkheden, de weidse uitzichten over het
polderlandschap, de Rijn en de Waal: het zijn allemaal elementen die nog verder versterkt
kunnen worden voor de naamsbekendheid van onze gemeente en voor behoud van
werkgelegenheid. LOKAAL! ziet toerisme in onze gemeente als een belangrijke bron van
inkomsten en werkgelegenheid, maar het moet wel passen bij ons landschap. Ons landschap
moet geen kermis worden!
LOKAAL! zet in op een goede afstemming tussen en een gezamenlijke aanpak met onze
toeristische ondernemers.
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LOKAAL! is voor kleinschalig toerisme gericht op met name fietsers en wandelaars;
Ontwikkelen en ondersteunen van initiatieven voor duurzame toeristische
activiteiten passend in het (natuur)gebied;
We staan open voor nevenactiviteiten agrarische bedrijven, bijvoorbeeld
kleinschalige duurzame horeca en/of verblijfsaccommodaties, zoals
kampeerboerderijen, bed & breakfasts, passend in het landschap;
Verrommeling van het landschap wordt tegengegaan (o.a. diversiteit aan
bewegwijzering/bebording, terreingebruik);
Stimuleren van herinneringstoerisme door gemeentebrede informatievoorziening
over bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog;
Toeristische opstappunten zijn bepalend voor de routes die de toerist kiest;
LOKAAL! is trots op ons rijke museumlandschap en wil dit graag behouden;
LOKAAL! heet toeristen welkom en goed parkeren is de norm;
LOKAAL! ziet onze ondernemers als aanjagers van de lokale economie. Besteed lokaal
aan, koop lokaal en denk lokaal.

