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Korte beschrijving. 
Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie zijn één van de drie pijlers waarop we de komende 
jaren volop inzetten. Toerisme en recreatie willen we op een kwalitatieve manier verder ontwikkelen, in 
balans met de leefomgeving, economie, cultuur en natuur. Dit doen we door middel van het opstellen 
van een toeristische visie met uitvoeringsprogramma en een economische visie met uitvoeringsplan. 
De binnenstad moet een evenwichtig aanbod van voorzieningen hebben om bruisend en levendig te 
kunnen zijn en blijven. We willen daarom leegstand zoveel mogelijk voorkomen door een goede 
bezetting van winkelpanden in stand te houden.  

Wat willen we bereiken? 

L 3.1 We willen een bruisende, levendige Binnenstad en we willen in dit kader dat de bestaande evenementen  

worden behouden en optimaal vanuit de gemeente worden ondersteund. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

M 3.1 Toeristen betalen mee aan de voorzieningen. 

Omschrijving (toelichting) 

We doen onderzoek naar het laten meebetalen van toeristen aan voorzieningen en voeren conrete 
maatregelen op basis van het onderzoek, uit. 

 

Startdatum 

01-01-2023 

Einddatum 

31-12-2024 

M 3.1 We stellen een toeristische visie 2023 - 2028 op. 
Omschrijving (toelichting) 

We maken via een interactief proces met de stad een integrale toeristische visie. 

 

Startdatum 

01-10-2022 

Einddatum 

31-12-2023 

M 3.1 We stellen een uitvoeringsprogramma vanuit de toeristische visie op. 
Omschrijving (toelichting) 

We stellen een uitvoeringsplan kwaliteitstoerisme op, evalueren dat jaarlijks en stellen waar nodig de 
uitvoering bij. 

 

Startdatum 
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01-01-2023 

Einddatum 

31-12-2024 

M 3.1 We verbeteren de bewegwijzering voor toeristen. 
Omschrijving (toelichting) 

Er wordt een plan gemaakt voor een goede toeristische bewegwijzering en de bebording wordt hierop 
aangepast en geuniformeerd. 

 

Startdatum 

01-10-2022 

Einddatum 

31-12-2024 

M 3.1 We realiseren een goede ondersteuning voor de vrijwilligers die zich inzetten op toeristisch vlak. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Startdatum 

01-01-2023 

Einddatum 

31-12-2026 

Wat willen we bereiken? 

L 3.2 Om een goed ondernemersklimaat te stimuleren, bedrijven te behouden en leegstand te voorkomen zal er 

actiever worden ingezet op acquisitie en een ondersteunende rol vanuit de gemeente. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

M 3.2 We stellen een economische visie op. 

Omschrijving (toelichting) 

We maken, via een beperkt interactief proces met een aantal belanghebbenden, een korte maar 
krachtige economische visie en een uitvoeringplan met heldere prioriteiten (concrete activiteiten) voor 
de komende vier jaren.  

 

Startdatum 

01-10-2022 

Einddatum 

31-12-2025 
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M 3.2 We maken de inzet van een retailmakelaar mogelijk. 
Omschrijving (toelichting) 

We financieren een retailmakelaar om een goede bezetting van winkelpanden in stand te houden. 

 

Startdatum 

01-10-2022 

Einddatum 

31-12-2024 

M 3.2 We komen met een voorstel voor de opvolging van de SCBD. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Startdatum 

01-01-2023 

Einddatum 

31-12-2023 

Wat willen we bereiken? 

L 3.3 De VVV dient in Doesburg te worden behouden en vanuit de gemeente te worden ondersteund. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

M 3.3 De rol en de ondersteuning van de VVV betrekken we bij het opstellen van de toeristische visie. 

Omschrijving (toelichting) 

 

Startdatum 

01-01-2023 

Einddatum 

31-12-2023 


