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Cultuur, recreatie en sport
Het karakter van de lokale samenleving geeft vaak herkenning en heeft een
samenbindende functie. Mensen willen zichzelf kunnen zijn en de eigenheid
ook delen met elkaar. De PCG wil een samenleving, en niet een naast-elkaarleving. Cultuur en cultuurhistorie kunnen hierin een belangrijke rol spelen,
evenals het verantwoord samen recreëren en sporten.

Belangrijke punten:
• Cultuurbeleid speelt een ondersteunende rol bij de vormgeving van het eigen karakter van
Wijk bij Duurstede - het behoud van historische kenmerken, overdracht van belangrijke
waarden en de erkenning van de bestaande verscheidenheid.
• Scholieren in aanraking brengen met diverse cultuurvormen; hierbij wel rekening houden
met de identiteit van de scholen.
• Het museum als zichtbare drager van de lokale geschiedenis steunen.
• Cultuurhistorische waarden inzetten om de toeristische en recreatieve aantrekkingskracht
(citymarketing) van de gemeente te bevorderen.
• Opstellen van een gemeentelijke, ‘Wijkse’ canon en lokaal geschiedenisonderwijs.
Geschiedenislessen moeten beginnen in de eigen buurt!
• Behouden en/of ontwikkelen van recreatieterreinen, zoals natuur- en groengebieden.
• Verbeteren en/of realiseren van aantrekkelijke fiets- en wandelroutes.
• Zorgen voor een evenwichtige spreiding van veilige speelvoorzieningen voor kinderen, en
jongeren en omwonenden betrekken bij de ontwikkeling ervan.
• Goed regelen van evenementen parkeren.
• Geen grootschalige stimulering van de toeristische sector. Laat de ‘Wijkse’ kernen zichzelf
blijven en hun eigen karakter en identiteit behouden.
• Stimuleren van sport, spel en gezondheid via scholen. Dit kan door kennismakingsprogramma’s waarbij ook aandacht is voor ‘fair play’ en sportief gedrag.
• Sport mogelijk maken door het behouden, versterken of realiseren van goede faciliteiten en
accommodaties in de drie kernen.
• Het sportaanbod beter toegankelijk maken voor ouderen en gehandicapten.
• Faciliteren van vervoer voor ouderen, jeugd en minima naar het dichtstbijzijnde zwembad.
• Nieuw zwembad is, gelet op de hoge structurele lasten, op dit moment financieel niet
haalbaar.
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