Waarom moeten we toerisme omarmen:
WERKGELEGENHEID
Toerisme zorgt volgens het onderzoek van het Regionaal Bureau Toerisme
(RBT) in 2017 voor 1.720 banen en heeft daarmee een aandeel van 4,5% in
de totale werkgelegenheid in de regio. Landelijk ligt het percentage echter
op 6,5%. Als we dit landelijk gemiddelde loslaten op het Land van Cuijk dan
zouden we hier hypothetisch 2485 toeristische banen hebben. Absoluut
vertaald zouden er dan 765 banen meer zijn dan nu in werkelijkheid het
geval is. Door de komst van nieuwe parken zal binnenkort het aantal banen
ongetwijfeld toenemen en tenderen naar dit landelijk gemiddelde.
DEMOGRAFIE EN BRUTO JAARINKOMEN
Toenemende werkgelegenheid is ook belangrijk voor de demografische
structuur want In de regioscan van 2018 gaf de Rabobank nog aan dat door
de geringe economische dynamiek in de regio de bevolkingsafname
waarschijnlijk gaat doorzetten in het Land van Cuijk. Dat geldt vooral voor
jongvolwassenen aldus de Rabobank. Krimp en vergrijzing heeft veel
negatieve gevolgen en maakt een samenleving kwetsbaarder. Het
toekomstige toerisme is daarom belangrijk en geeft de plaatselijke
economie een boost waardoor de verdiencapaciteit van de regio (Cuijk) zal
toenemen met alle positieve gevolgen van dien. Dat is hoognodig want het
gemiddeld bruto jaarinkomen in Cuijk ligt nu nog relatief (te) laag. In de
rubriek “Leegstand” wordt ook ingegaan over de causaliteit tussen
inkomensniveau en winkelleegstand.
ECONOMSISCHE BETEKENIS VAN TOERISME
Uit onderzoek van het RBT (2017) blijkt dat Boxmeer in de regio het meest
profiteert van het toerisme met meer dan de helft van de overnachtingen in
de regio. Ondanks de perfecte ligging van Cuijk aan het water, doet Cuijk het
tot en met 2018 ronduit slecht. Daar zal zeer waarschijnlijk eindelijk
verandering in komen door de komst van een tweede resort. In totaal
vonden er in de regio Land van Cuijk (2017) ongeveer 490.600 toeristische
overnachtingen plaats waarvan Boxmeer meer dan de helft voor zijn
rekening nam aldus het onderzoek van het RBT. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat Boxmeer veruit het meest profiteert van de toeristische
bestedingen en ook het centrum van Boxmeer heeft hier veel profijt van.
Bijna de helft van alle toeristische bestedingen komt terecht bij de
gemeente Boxmeer.
TOERISTENBELASTING
Elke gemeente hanteert weer een ander systeem voor de inning van de
toeristenbelasting maar het moge duidelijk zijn dat Boxmeer substantieel
meer ontvangt dan Cuijk. In 2019 ontving Boxmeer €265.000,00 en Cuijk
maar €143.000,00. Cuijk doet het dus tot nu toe eigenlijk heel slecht. Ter

vergelijking Horst aan de Maas int meer dan €2.000.000,00 en Gennep
komt uit op ongeveer €1.500,000,00.
LEEGSTAND
Volgens het onderzoeksbureau Locatus heeft toerisme een positieve
invloed op de winkelleegstand. Op enkele uitzonderingen na zijn de steden
met veel toeristische overnachtingen ook steden met weinig
winkelleegstand. Locatus heeft op haar site een interactieve
leegstandsbarometer geplaatst. Bijna alle gemeentes met weinig leegstand
hebben veel toerisme en/of een hoog gemiddeld inkomen. Als je Horst
vergelijkt met Cuijk zie je dat Horst meer profiteert van het toerisme dan
Cuijk centrum. In Horst zijn veel winkels zelfs zondag open!!
GEMEENTELIJKE FINANCIËN
Het weerstandsvermogen van een gemeente zal toenemen als de economie
zich dynamisch ontwikkelt. De huisprijzen (WOZ) zullen zich relatief
positief blijven ontwikkelen in een omgeving met veel voorzieningen. De
retributies zullen toenemen, daarbij denken we aan de toeristenbelasting
en de reclamebelasting. Deze bedragen kunnen substantieel toenemen. De
cultuursector zal meer inkomsten genereren doordat er meer bezoekers
komen wat weer leidt tot minder afhankelijkheid van subsidies. In de
Elseviers onderzoeken van ‘de beste gemeente van Nederland’ komt
constant naar voren dat financieel gezonde gemeentes jaar in, jaar uit tot de
top behoren. Daarnaast is het voor alle politieke partijen prettiger om te
bakkeleien over de allocatie van de goedgevulde gemeentekas dan over
bezuinigingen om het hoofd boven water te houden.
DE CULTURELE LEEFOMGEVING
Toeristen willen entertainment en bezoeken de musea, park Zoo, de
Schouwburg en de bioscoop. Deze voorzieningen zullen veel baat hebben bij
een dynamische toeristische omgeving. Misschien kun je stellen dat de
voorzieningen in de toekomst zelfs afhankelijk worden van deze doelgroep
waarbij de branche onafhankelijk wordt van subsidies en garantstellingen.
Als de toeristen parkeren op de Maaskade zal een evenwichtig centrum
ontstaan waarbij het cultuurgebied en het nieuwe Maasplein aansluiting
krijgt bij het Cuijkse kerncentrum. Tevens kan men hier 24 uur gratis
parkeren wat de bezoekduur positief zal beïnvloeden. De korte Molenstraat
zal daarbij niet meer doodlopen op de Grotestraat. Zelfs de Wijkraad repte
over het huidige probleem dat zo het gebied rond de kerk geïsoleerd ligt.
Nieuwe looprichtingen zullen het centrum evenwichtig en toeristisch
aantrekkelijk maken.
RETAIL
Cuijk is op dit moment te groot voor een servet en te klein voor een
tafellaken. Winkelformules hanteren vaak de vestigingslimiet van 25.000
inwoners in een dynamische omgeving. Cuijk voldoet nipt aan de eerste

norm maar toerisme kan net dat dynamische zetje geven om
grootwinkelbedrijven te overtuigen om zich in Cuijk succesvol te vestigen.
De motie heeft het over een autovrij centrum wat impliceert dat de
infrastructuur in het centrum zich toeristisch moet gaan aanpassen.
Bezoekers zullen dan langer verblijven in het centrum en na het winkelen
zal men ook een terrasje pikken. Dat in de toekomst veel winkels open
zullen zijn op een zondag, net zoals in Horst, is een realistisch scenario. Het
toerisme zal de leegstand zeker doen verminderen.
NATUUR
Bij een toeristisch traject moet ook rekening gehouden worden met de
natuur want een aantrekkelijke leefomgeving is noodzakelijk voor het
welzijn van bewoners. De Dommelsvoort en de Heeswijkse kampen
vormden vroeger een landbouwgebied. Het heeft als zodanig geen unieke
ecologische eigenschappen. Om de bezorgdheid over de zorgen kan de
gemeente toeristische inkomsten gebruiken voor investeringen in de
natuur. Het bebossen van opgekochte landbouwgronden zou een optie
kunnen zijn. Het mes snijdt hier aan twee kanten.
LANDBOUW IN TRANSITIE
Veel ondernemers in de agrarische sector zijn op zoek naar alternatieve
inkomstenbronnen. Diervriendelijkheid en ecologisch verantwoord
ondernemen zijn vaak de doelen die men hierbij nastreeft. Deze
ondernemers zijn gebaat bij een toeristische omgeving om hun producten
te kunnen slijten. Op de site van www.plattelandvancuijk.nl worden deze
activiteiten toeristisch gepromoot. Een toeristisch onderneemster wil zelfs
een plukbos ontwikkelen om de mens dichter bij de natuur te brengen.
VEILIGHEID OP EN ROND HET WATER
Stoplichten, handhaving, verbodsbepalingen, infrastructuur en andere
maatregelen moeten de (piek)drukte reguleren. Vooral de dagrecreanten
veroorzaken de piekdrukte op de wegen en het water. Het park moet vooral
proberen hun bezoekers op het park te houden. Hoe gaat bijvoorbeeld
Mook om met het toerisme en de veiligheid? We kunnen veel leren van onze
oosterburen want zij hebben een veel kleinere plas met relatief veel
waterrecreanten. Is daar sprake van overlast?
DE OMGEVING
In toeristische omgevingen is meer aandacht voor het regelmatig opruimen
van zwerfafval. Ook probeert men de omgeving te verfraaien. Een goed
voorbeeld zijn de nieuwe plantenbakken in het centrum van Cuijk. De
toeristische sector zal meer wandel- en fietsroutes uitzetten en
onderhouden.
SOCIAAL GEOGRAFISCHE ASPECTEN
Het internet wordt steeds belangrijker maar deze zomer was het ook weer
duidelijk dat mensen het centrum opzoeken. De terrassen waren

drukbezocht en de winkels deden gemiddeld genomen goede zaken. De
komst van EuroParcs is al dus merkbaar. Het centrum moet een gebied zijn
waar meer mensen naar toe gaan dan naar andere plekken in de gemeente,
met een grote variëteit aan reisdoelen, gerelateerd aan werk, winkelen,
cultuur of recreatie, waarbij de ontmoeting de bindende factor is. Een
centrum overleeft als we de juiste integrale maatregelen nemen waarbij het
een het ander versterkt. Hoe je het wendt of keert, de mens is altijd op zoek
naar ontmoeting met andere mensen. Die behoefte moeten we in het
centrum faciliteren. We gaan naar de bioscoop, schouwburg, winkels,
bibliotheek, restaurant, museum en terras. Een drukker toeristisch centrum
zal ook weer resulteren in meer voorzieningen. Meer voorzieningen zal
weer resulteren in meer redenen om naar het centrum te gaan. Een
dynamisch centrum zal een positieve uitstraling hebben over het gebied.
Een verpauperd centrum heeft veel negatieve gevolgen m.b.t. veel aspecten.
ONDERWIJS
Het is belangrijk dat de basisscholen in de dorpskernen blijven.
Voorwaarde is dat de jeugd niet wegtrekt en blijft wonen in de gemeente
Cuijk. De demografie is bepalend voor het behoud van de basisscholen in
alle kernen. Toerisme zal ongetwijfeld een middel zijn om de jongeren te
binden aan de regio.
ROC Leijgraaf speelt in op recreatie, horeca en toerisme. Cuijk is een voor de
student een perfecte omgeving om praktijkervaring op te doen. Na het
behalen van het diploma kan met meteen in de regio aan de slag.
KLIMAAT
Het klimaat is een wereldprobleem en daarom ook belangrijk om te
vernoemen. In 2020 was het door de coronacrises duidelijk merkbaar dat
mensen niet met het vliegtuig op vakantie gingen. Dit bleek meteen goed uit
te pakken voor het milieu. CO2 uitstoot van vliegen zorgt namelijk voor
ongeveer 2,5% van wereldwijde klimaatverandering door mensen. Het
scheelt veel als we ons vakantiegedrag gaan veranderen en meer regionaal
gaan recreëren.

