Aldus vastgesteld door
de gemeenteraad van Enschede
in zijn vergadering van

De raad van de gemeente Enschede, gehoord de beraadslagingen over:
Visie Landelijkgebied
Constaterende dat:

«

_

De visie landelijkgebied de hoge kwaliteiten en de kwetsbaarheid van ons buitengebied benadrukt en
inzichtelijk maakt;
Het buitengebied meer dan ooit wordt gewaardeerd sinds de pandemie;
De recreatie en toeristenbranche al jaren forse groei maakt in de regio;
Heel veel inwoners van Enschede maar ook daar buiten onvoldoende bekend zijn met de grote
diversiteit en hoge kwaliteit van ons eigen buitengebied;
Er via de website van visittwente.nl al wel een rondje Enschede bestaat, maar dit maar een fractie laat
zien van onze kwaliteiten en bezienswaardigheiden.
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De huidige route "Rondje Enschede" een mooi begin is, maar ook heel veel kansen onbenut laat;
Thema routes een optie zouden kunnen zijn, zoals een landgoederen route, etc.;
Langs de routes er slimme combinaties kunnen worden gemaakt met rustpunten, B&B, landwinkels,
boerderijen, etc.;
Niet enkel recreanten maar ook sporters belangrijke gebruikers zijn van het landelijkgebied.
De eigen bewoners van Enschede, waaronder ook zeker de jeugd bekend laten worden me de
kwaliteiten maar ook de kwetsbaarheid van ons landelijkgebied;
Deze routes op vele manieren bij zal dragen aan de lokale economie;
Ook Enschede promotie, hotels en B&B flink kunnen bijdragen aan de bekendheid van het "Rondje
Enschede"
Hiervoor dekking zouden kunnen vinden binnen de toeristenbelasting en/ of andere programma's verbonden met
deze thema's en opzoek te gaan naar cofinanciering;

Draagt het college op:

De in de Visie opgenomen gebiedsaanpak voor de Stadsrand / Rondje Enschede met een verkenning in gang te
zetten en daarbij te betrekken:
Het economische beleid van de gemeente Enschede, door dat ook toe te passen op het buitengebied,
inclusief aangenomen moties die op het buitengebied betrekking hebben, zoals over het voedselbos
De mogelijkheden voor het concept 'landwinkel' of andere vormen van directe verkoop van
landbouwproducten
Lopende educatieve trajecten, zoals over natuureducatie en de mogelijkheden voor een educatief
centrum duurzaamheid
De ruimte die bestemmingsplannen bieden of kunnen bieden,
De sport en recreatieve sector en de mogelijkheden voor routes voor sportief en recreatief bewegen in
allerlei vormen
De toegankelijkheid van de mogelijkheden voor de gebruikers, die bijvoorbeeld ook kan worden
vergroot met een interactieve /app of kaart. Waarbij ondersteunende faciliteiten als bankjes,
afvalopvang etc. hierop in uitstraling en kwaliteit aansluiten.
De verblijfsrecreatieve voorzieningen (hotel, B&B etc.)
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De mogelijkheden voor financiële dekking te onderzoeken via de toeristenbelasting en/of door
cofinanciering uit andere programma's die zijn verbonden met deze thema's
Deze verkenning te laten uitmonden in een plan van aanpak voor het vervolg, dat aan de Raad moet
worden voorgelegd voor de gemeenteraadsverkiezingen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Naam & handtekening indiener:

B. Overink BBE
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