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Geacht College, 

In een schrijven dd. 28-04-2016 verzocht u ons advies uit te brengen inzake de nota Visie op De 

vrijetijdseconomie van Oss. Na bestudering en bespreking zijn wij tot het volgende advies gekomen 

waarbij onze opmerkingen deels van gedetailleerde en deels van algemenen aard zijn.: 

De nota is een bijna de gehele gemeente Oss omvattende visie op zaken die de burger elke dag raken en 

daarom ook voor onze dorpsraad van belang.  

Tevens gaat het over grotere structuren en individuele ondernemers. Volgens de nota wil de gemeente 

slechts een platform zijn en diverse plannen en ondernemingen bij elkaar brengen. De nota spreekt op 

pag 23 (par. 4.3) over het wens van een herkenbaar “logo” dat toeristen moet aantrekken en verder doet 

zoeken. Juist daar vervolgt u met de termen als terughoudend en afstemming tussen diverse partijen. 

Wij verwachten meer initiatief en daadkracht vanuit de gemeente. De Dorpsraad ziet graag meer 

initiatief en daadkracht van de kant van de gemeente bij de totstandkoming van dit ”logo”. 

Uit de nota blijkt dat de ondernemingen steeds kleiner worden én talrijker. Overleg is voor kleine 

ondernemingen vaak (te) tijdrovend en levert zelden direct merkbaar resultaat op. Wij zien het onderling 

overleg met zoveel belanghebbenden ter afstemming  als een moeizaam project en verwachten daarom 

van de gemeente een duidelijkere en in hoofdlijnen beslissende visie teneinde op korte termijn te komen 

tot een  “logo” (identiteit/naamgeving) dat als overkoepeld begrip het naamkaartje van onze toeristische 

regio moet worden. Op pag 31 spreekt de nota (par.7.1) over de veelheid van informatie die te vinden is 

op een grote verscheidenheid van sites. In aansluiting op het kiezen van een ”logo” stellen wij voor dat 

de gemeente of haar eigen website of de website van het nieuwe logo van de grond tilt en daar verwijst 

naar alle bestaande infokanalen. Het moet dan gemakkelijk zijn alle wandelingen, 

overnachtingsmogelijkheden, landwinkels en dagactiviteiten etc. met één knop te vinden. Buitenlandse 

steden hebben vaak dit soort pagina’s . Dit kan op kortere termijn gerealiseerd worden . De Dorpsraad 

constateert dat overleg voor kleine ondernemingen  een grote belasting betekent. Wat kan de gemeente 

hierin betekenen?  De Dorpsraad  ziet het belang van een verzamelwebsite in en is van oordeel dat de 

gemeente hierin moet voorgaan. 

De door u reeds genoemde samenwerking met de regio Land van Maas en Waal (pag 12 en zwakke 

punten p. 19, pag 21: par.4.1 ) zien wij nog niet gerealiseerd en dient met voorrang uitgebreid te worden 

teneinde meerdaags verblijf te stimuleren. (zie nota pag. 18 onderscheiden door iets unieks en 



bijzonders aan te bieden). De Dorpsraad is van mening dat de daadwerkelijke samenwerking met Land 

van Maas en Waal zo spoedig mogelijk gerealiseerd gaat worden. 

Ten aanzien van de door u genoemde wandel- en fietsroutes vragen wij u nu reeds de bestaande paden 

op een en hoog kwalitatief peil te houden. Vaak zijn ze moeilijk begaanbaar door hoog bermgras, soms 

erg vervuilt door hondenpoep, ook de aankleding met bankjes en rustplaatsen biedt soms een treurig 

aanzicht door achterstallig onderhoud . De Dorpsraad is van mening dat kwalitatief onderhoud van de 

wandel- en fietspaden een voorwaarde is voor  tevreden toeristen. Hier ligt een taak voor de gemeente. 

De Dorpsraad is er van overtuigd dat “rust en natuur” een belangrijke trekpleister kunnen zijn voor 

toeristen, de Maas met haar uiterwaarden en dijkdorpen zijn daar beeldbepalend. Met dit gegeven 

zullen reeds bestaande plannen zoals inrichtingsplannen en bestemmingsplannen moeten worden 

bijgesteld. Ruimte niet alleen voor Maaswater, maar ook voor particuliere plannen moet gecreëerd 

worden vanuit de gedacht hoe een plan mogelijk is te maken in plaats van mogelijke hindernissen in 

bestaande regelgeving richtinggevend te laten zijn. Voor startende ondernemers moet het mogelijk zijn 

snel  te beginnen en niet “tegengewerkt te worden” door bestaande regelgeving of hoge 

vergunningskosten/-procedures.  De Dorpsraad vraagt de gemeente zorg te dragen dat ondernemers bij 

hun start niet tegen hinderende regelgeving of hoge noodzakelijke kosten van gemeentewege aanlopen.               

De Gemeente Oss moet zich -zij is immers een gemeente met de meeste dijken- ook een volwaardige 

partner zijn in het overleg met Rijkswaterstaat en waterschappen, hierbij gesteund door natuurbeheer, 

grondeigenaren en eigen beleid. De Dorpsraad vraagt om gelijkwaardig overleg tussen belanghebbende 

partijen. 

In uw visie missen wij een visie om Megen en Ravenstein te promoten als de vestingstadjes  waar het 

verleden echt nog spreekt en daardoor uitnodigt tot aantrekkelijk en leerzaam  bezoek. De door u 

verspreid in de nota genoemde thema’s kunnen tevens aantrekkelijke thema’s zijn voor onze eigen 

inwoners en voor toeristen, mist er een via de website en in folders  uitgewerkt  duidelijke en 

interessante info aanbod aanwezig is. Kijk ook hierbij over de gemeentegrenzen heen en betrek dan bv 

ook Grave bij een vestingstad - route. De Dorpsraad vraagt om een duidelijkere visie om Megen en 

Ravenstein als vestingsteden te promoten. 

De Dorpsraad vraat u met klem in uw nota rekening te houden met bovenstaande (cursief) 

geformuleerde punten en  onderschrijft  de Tips die geformuleerd staan op pag 18. Indien u hierop 

positief reageert kunnen wij een positief advies geven ten aanzien van de nota Vrijetijdseconomie. 

In de hoop hiermee een positieve bijdrage te hebben geleverd aan uw notitie, 

 

Hoogachtend, 

 

M.C. van Tongeren 

Secretaris Dorpsraad Megen, Haren en Macharen 


