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Beste dorpsgenoten,
Beëdiging nieuwe burgemeester
Op 1 februari wordt mevrouw M.A.J. van der Tas beëdigd en geïnstalleerd als
burgemeester van de gemeente Steenwijkerland. Een afvaardiging van ’t Gieters Belang
zal daarbij ook aanwezig zijn om kennis met haar te maken en haar heel veel succes te
wensen.
Bezoek contactwethouder L. Greven
Afgelopen maand heeft ’t Gieters Belang werkoverleg gehad met de wethouder L.
Greven over de lopende zaken. De heer Greven heeft aangegeven dat men de
betrokkenheid van de bewoners wil stimuleren en mobiliseren. Men overweegt daartoe
in Giethoorn een pilot met een ‘gemeentecafe’ op te zetten, waar men vragen kan
stellen. Doel hiervan is om meer interactie met u als bewoner te krijgen. Daarnaast
streeft men naar een stukje zelfredzaamheid door het mobiliseren van bewoners voor
bijvoorbeeld een opruimactie van zwerfvuil. Besparing op het kostenaspect speelt hierbij
een belangrijke rol.
Uit het collegeprogramma blijkt dat er ook steeds meer capaciteit van de Plaatselijke
Belangen Verenigingen wordt gevraagd. Dit sluit aan bij het bovenstaande; door meer
verantwoordelijkheden bij de PB’s neer te leggen wil men zo meer ruimte geven om zelf
zaken te gaan organiseren, eventueel ondersteunt met extra budget van de gemeente.
Andere zaken die we besproken hebben zijn verder:
Brede school
Het onderzoeksrapport is inmiddels geanalyseerd. Dit leidt tot het instellen van 2
werkgroepen. In de eerste werkgroep gaan gebruikers kijken naar de omvang van de
school en de relatie tot andere aspecten zoals kinderopvang, gevolgen voor het
Kutlturhus, etc. De tweede werkgroep is een interne werkgroep van de gemeente en
deze gaat op zoek naar een geschikte locatie. Wij hebben aangegeven dat we daar
graag in participeren gezien alle belangen die er voor Giethoorn spelen.
Dorpsplan
Wij willen graag een nieuw dorpsplan ontwikkelen, omdat het huidige dorpsplan uit
2006 inmiddels verouderd is. We willen echter eerst onze structuurvisie met u uit
ontwikkelen en het streven is om medio 2012 een nieuw dorpsplan klaar te hebben.
Zwemstrandje Bovenwiede
De gemeente is bezig met het inventariseren van de bestaande situatie en gaat van
daaruit een toekomstbeeld schetsen, waarbij gekeken wordt naar beheer, onderhoud
en de eenmalige en terugkerende kosten. Voor het beheer en onderhoud wordt
gezocht naar een invulling met ’t Gieters Belang en de ondernemers. Begin 2011 komt
de gemeente met een totaal voorstel.
Ontsluiting Bovenwiede
Daar lijkt momenteel geen schot in te zitten. De heer Greven heeft aangegeven dat
er de komende maanden overleg plaatsvindt met landeigenaren en dat er
geïnventariseerd wordt welke knelpunten opgelost dienen te worden.

Natuurspeelplek Giethoorn Noord.
De gemeente is van plan een natuurspeelplek in Giiethoorn Noord aan te leggen bij
de nieuwbouw. Afgelopen maand is de gemeente op de Noorderschool aan de slag
gegaan met de kinderen om tot een eigen ontwerp van deze speelplaats te komen.
We vinden dit een leuk initiatief.
N334 weer in gebruik
We zijn zeer tevreden over het verloop van de renovatie van de Beulakerweg de
N334. Dit is in goede samenwerking met de gemeente verlopen en geheel volgens
tijdsplan. Het ziet er ook uitstekend uit, vooral het kruispunt bij Giethoorn Noord is
erg opgeknapt, wat de veiligheid zeker ten goede komt. Maar het werk is nog niet
helemaal af; de zuidelijke aansluiting van de parallelweg moet nog worden
afgesloten. Deze werkzaamheden zijn echter inmiddels gestart..
Bestemmingsplan recreatieterreinen
Voor 9 recreatieterreinen in het beschermde dorpsgezicht van Giethoorn wordt een
bestemmingsplan voorbereid. De heer Greven heeft aangegeven dat dit een
ingewikkeld proces is, waardoor er enige vertraging is ontstaan, maar deze komt
ten goede aan de kwaliteit. Inmiddels is er een inloopmiddag/avond georganiseerd
op 17 februari tussen 16.00 -19.30 uur in het Kulturhus. U kunt dan het voorontwerp
bestemmingsplan inzien en vragen stellen aan de medewerkers van de gemeente.
Voor de volledige inspraakprocedure en termijnen verwijzen wij u naar de
Steenwijker Express waar alles vermeld staat.
’t Gieters Belang probeert nog in overleg met de gemeente een groepssessie te
realiseren, omdat we het belangrijk vinden dat dit bestemmingsplan door u breed
gedragen wordt.
Nieuwe bestuursleden
’t Gieters Belang doet bij u nogmaals een dringende oproep voor nieuwe
bestuursleden die het vaste team willen versterken. ’t Gieters Belang is een
enthousiast team met een goede open sfeer, die graag de schouders eronder wil
zetten. Ieder die belangstelling heeft kan zich aanmelden voor het bijwonen van
een vergadering om de sfeer te proeven en voor een wederzijdse oriëntatie. U
kunt contact opnemen via de website www.gietersbelang.nl of met een van de
bestuursleden die daar vermeld staan.
Wist u dat “t Gieters Belang met de moderne tijd mee gaat? U kunt de laatst
nieuwtjes inmiddels ook volgen op Twitter @GietersBelang.
Tot slot wijzen wij u erop dat u alle ontwikkelingen en nieuwtjes rondom de
toekomstvisie en andere zaken binnen ons dorp ook op onze website
www.gietersbelang.nl kunt terugvinden.

