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AKT  KRACHTIG WOENSDRECHT

Toerisme en Horeca

Samen bouwen aan de Woensdrechtse toekomst

TOERISME
Het mooiste stukje Brabantse Wal ligt in de gemeente

Woensdrecht. Wie de Brabantse Wal vanuit Zeeland nadert zal

opvallen dat het vlakke Zeeuwse polderland op de grens met

Brabant plots overgaat in een zacht glooiend landschap.

Woensdrecht en Ossendrecht torenen hoog boven de

omgeving uit, op sommige punten ruim 20 meter! De

hoogteverschillen, bossen en polders zijn een walhalla voor

fietsers en wandelaars. Woensdrecht is een echte wieler- en

fietsgemeente. Het heeft een rijke wielerhistorie en vele

wielerevenementen vinden hier plaats zoals de GP Adrie van

der Poel.

AKT wil het toerisme, na twee slechte jaren, helpen weer op de

kaart te komen. Ondernemers en starters in de toeristische

sector moeten volop ruimte krijgen hun plannen te realiseren.

AKT wil dat doen door regelgeving te verruimen, door

initiatieven te omarmen en ambtelijke belemmeringen weg te

nemen.

Ondersteuning door de gemeente in plaats van stroperigheid in

het afgeven van vergunningen. Gemeentelijke ondersteuning bij

promotie door bijvoorbeeld veel informatie op de gemeentelijke

website.

Meer bekendheid geven aan de recreatiebedrijven, aan de

hotels, B&B bedrijven, de wijngaard, de fiets- en

wandelmogelijkheden. de lokale horeca, de evenementen, het

past allemaal in het beleid van een actieve gemeente.

AKT is van mening dat er nog voldoende kan worden

doorontwikkeld om de Brabantse Wal in Woensdrecht extra op

de kaart te zetten

EVENEMENTEN
In de wielergemeente Woensdrecht worden diverse wieler-

evenementen georganiseerd. Lang niet altijd profiteren de

lokale ondernemers hiervan. AKT wil dat graag gaan

bevorderen, want het is een gemiste kans.

Woensdrecht kent meer evenementen zoals Het Brabantse Wal

Festival, De Putse kermis, de lichtstoet, markten, braderieën en

nog veel meer. AKT wil al die evenementen ondersteunen waar

het nodig is. Nieuwe evenementen kunnen rekenen op een

warme ondersteuning van AKT.

Dat is in het belang van een levendige gemeente, goed voor het

toerisme en horeca en goed voor de winkeliers en daarmee ook

goed voor u. Daarom vindt AKT dat de gemeente daar een

sterke ondersteunende rol moet oppakken.

HORECA
De horeca heeft zware jaren achter de rug en zal nog jaren nodig

hebben om te herstellen. Als het aan AKT ligt gaat de gemeente daar

een helpende hand bij bieden. En dat kan ook. Zolang het verkeer

niet gehinderd wordt en er goed wordt gewerkt om overlast voor de

omgeving te beperken moet er veel kunnen, zoals terrassen

uitbreiden, ook op gemeentelijke grond, zonder dat daar voor betaald

hoeft te worden. In het najaar, waar het kan, ruimte bieden aan het

overdekken van terrassen op een mooie manier. Horecaondernemers

kunnen rekenen op AKT.

AKT zal zich in de gemeenteraad hard maken om dit mogelijk te

maken.

AKT is geen voorstander van tijdelijke horecaondernemingen zoals

pop-up restaurants. Die geven alleen maar oneerlijke concurrentie.

AKT zou graag, met de horecaondernemers, een onderzoek laten

doen om de mogelijkheden voor de toekomst goed in beeld te krijgen

en te benutten.

Cafés, barretjes, cafetaria’s, restaurants, theetuinen, B&B’s, hotels,

recreatieparken, boerencampings. Er zijn nog tal van mogelijkheden

om de horeca en het toerisme een “boost” te geven. AKT wil

bevorderen dat de gemeente hierbij een ondersteunende en

faciliterende rol oppakt.
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