
 
Motie Nieuwe Webpagina Toerisme, Cultuurhistorie, Sport & Recreatie 

De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam, in vergadering bijeen op donderdag 11 november 2021 

betreffende de behandeling van het raadsvoorstel Programmabegroting 2022-2025 onder agendapunt 3: 

Constaterende dat: 

 Programma 2, 

o Het collegeprogramma 2018 – 2022 ten doel stelt het professionaliseren van de dienstverlening 

door een nieuwe website en adequate openingstijden. 

o Aan de website continu geschaafd en gewerkt wordt. Nieuwe informatie vervangt verouderde 

informatie. De website is daarmee een onmisbaar instrument in de digitale informatievoorziening. 

 Programma 7,  

o We de cultuurhistorie van Hardinxveld-Giessendam willen behouden en toegankelijk laten zijn 

voor inwoners en andere geïnteresseerden. 

o We de recreatieve functies in Hardinxveld-Giessendam willen versterken door een samenhangend 

geheel aan recreatieve maatregelen te treffen. 

o Sport bijdraagt aan de gezondheid van inwoners, de leefbaarheid vergroot, voor verbinding zorgt 

en de economie stimuleert. 

o Er steeds meer aandacht voor dagrecreatie komt. Het initiatief rondom het buitenbad is daar 

onderdeel van. Dit is ook meegenomen in de lokale economische visie. 

 In onze gemeente geen centrale en actuele informatievoorziening over cultuurhistorie, sport & recreatie is 

welke realtime te bezoeken is en onze gemeentewebsite inwoners en bezoekers van ons dorp niet in 

dergelijke informatie voorziet. Hierbij wordt doorverwezen naar de gemeentegids van Akse Media. 

 

Overwegende dat: 

 Meer toeristisch bezoek en meer bestedingen uiteindelijk in een toename van de werkgelegenheid in de 

sector zelf maar ook daarbuiten resulteren, een versterking van de lokale economie. 

 Een pagina op de gemeentewebsite ter promotie van ons dorp inzake toerisme, cultuurhistorie, sport & 

recreatie welke de lokale economie stimuleert ontbreekt. 

 De gemeentewebsite een uniek centraal medium is om ons dorp en economie te stimuleren. 

 Dit als nieuwe informatie meegenomen kan worden tijdens het schaven en werken aan de 

gemeentewebsite. 

 

Verzoekt het college: 

Ter stimulering van de lokale economie en de promotie van toerisme, cultuurhistorie, sport & recreatie te 

starten met een onderzoek naar de technische mogelijkheden en kosten om een promotiepagina toerisme, 

cultuurhistorie, sport & recreatie aan onze gemeentewebsite toe te voegen, hetzij regionaal voorbereid en / of 

in samenwerking met Akse Media uitgever van de gemeentegids. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fractie PHILIPPO – Robert Philippo 


