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Aan de slag in Giethoorn
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Stevig aanwezig

Studenten van de opleiding ‘Veilig en 
Beschermd’ lopen de komende maanden 
stage als handhaver in Giethoorn. Het begin 
van een samenwerking tussen de gemeente 
Steenwijkerland en Landstede. 

Als het aan Landstede-directeur Tom Valk en wethouder Bram 
Harmsma ligt, is dit de eerste stap in een duurzame samenwer-
king. ‘We zijn een enorme voorstander van leren in de praktijk 
en de samenwerking met de gemeente Steenwijkerland sluit 
daar goed op aan. Wat is er nou mooier dan het vak hier in 
Giethoorn leren?’

Giethoorn is een graag bezochte plek voor toeristen. Om een 
prettig en veilig bezoek aan Giethoorn in goede banen te leiden 
zijn daar toezichthouders en handhavers aanwezig. Tijdens het 
toeristenseizoen kunnen zij wel een paar extra handen gebruiken. 
Op vrijdag 28 mei ondertekenden Bram Harmsma en Tom Valk 
een overeenkomst om stagiaires van de opleiding ‘Veilig & 
Beschermd’ in te zetten in Giethoorn. 

Studente Jolein de Vries (19) uit Lemmer kijkt ernaar uit om 
nieuwe dingen te leren in Giethoorn: ‘je moet leren hoe je het 
beste omgaat met mensen, hoe je situaties het beste aan kunt 
pakken. In Giethoorn is veel te doen en te leren in de zomer.’ 
De studenten gaan samen met ervaren handhavers, zoals 

stagebegeleider Sven Mensink op pad: ‘de meeste studenten 
willen graag leren hoe je bijvoorbeeld lastige gesprekken voert. 
Dat kunnen we samen oppakken.’
Daarnaast spant Steenwijkerland zich in om stagiaires van Land-
stede van de richting ‘Vrij & Gastvrij’ bij de Vereniging van Toeris-
tisch Recreatief Belang (VTRB) Giethoorn te plaatsen. Zij kunnen 
als gastheer en gastvrouw toeristen helpen om hun bezoek aan 
Giethoorn tot een succes te maken. Bram Harmsma: ‘We bieden 
hiermee stagiaires een fantastische mogelijkheid om in en rondom 
Giethoorn waardevolle kennis en ervaring op te doen en krijgen 
daarvoor extra capaciteit en medewerkers met frisse kennis terug.’ 
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Op de hoogte blijven van de laatste 
informatie over Giethoorn?
www.steenwijkerland.nl/Giethoorn

Beheer en onderhoud    

Groot onderhoud Binnenpad afgerond
De werkzaamheden aan het Binnenpad, de vonders en bruggen 
zijn klaar. Donderdag 1 juli openden wethouders Marcel Scheringa en 
Bram Harmsma het pad offi  cieel. Na deze succesvolle afronding van
de eerste fase van het onderhoud van het pad, zijn nu ook de voor-
bereidingen gestart voor de volgende twee fasen. Dit najaar starten 
de werkzaamheden aan de Molenweg en het Noorderpad. De brug 
tussen de Langesteeg en het Zuiderpad wordt tegelijkertijd vervangen. 
En in het najaar van 2022 start de laatste fase, de aanpak van de 
Langsteeg en het Zuiderpad. 

Vervanging 
verlichting langs de 
Dorpsgracht vanaf 
17 juni
De eerste nieuwe verlichting 
langs de gracht is geplaatst. 
Het resultaat mag er zijn. 
De planning is dat alle oude 
verlichting voor de zomer-
vakantie is vervangen. 

Afsluiting van 12 
tot en met 23 juli 
voor herinrichting 
kruispunt De Klosse
Samen met aanwonenden is 
gekeken hoe er meer overzicht 
op de kruising De Klosse kan 
komen en de snelheid afgeremd 
kan worden. Dit kan opgelost 
worden door twee t-splitsingen 

te maken. Het verkeer kan dan niet anders dan afremmen. Dat verkleint 
het risico op een ongeval.

Om de veiligheid zo snel mogelijk te verbeteren worden de werkzaam-
heden nog voor de bouwvak uitgevoerd. De voorbereidende werk-
zaamheden starten maandag 5 juli. Vanaf maandag 12 juli t/m (uiterlijk) 
vrijdag 23 juli 2021 is de kruising De Klosse afgesloten voor gemotori-
seerd verkeer. Er zijn dan omleidingen. Voor fi etsers en voetgangers 
hebben we met de eigenaren van de aanliggende percelen een op-
lossing gevonden. Voor hen is dichtbij een omleiding aanwezig. 

Meer informatie, zie: https://www.steenwijkerland.nl/Inwoners/Leef-
omgeving/Projecten_in_uitvoering/Wanneperveen/Herinrichting_
kruising_bij_De_Klosse

Plan herinrichting kruising Jonenweg/Vosjacht 
Voor de zomervakantie krijgt de directe omgeving een concept 
plan voor de herinrichting van de straat. Voor de aankleding en 
(bestaande) ideeën voor het groen organiseren we na de zomer een 
buurtbijeenkomst.

Dit najaar start onderzoek in
Gieters rioolstelsel

Wanneer en op welke plekken voeren we (te) veel water af met 
het risico dat rioolputten overstromen? Dat gaan we vanaf dit 
najaar in beeld brengen. Het onderzoek is een vervolg op een 
proef die we een aantal jaren geleden hebben uitgevoerd in de 
Frensensteeg. Ook toen hebben we kwetsbare plekken bekeken 
en daarvoor een oplossing gevonden. Nu willen we dat ook op 
andere plekken in Giethoorn doen. 

Eerst het gebied rond Zuiderpad en Petersteeg
We gaan in kaart brengen op welke plekken water het riool instroomt 
dat daar niet thuishoort (zoals grondwater en oppervlaktewater). 
Dat onderzoek doen we in fasen. We beginnen dit najaar (na het 
toeristenseizoen) in het gebied rond het Zuiderpad en de Petersteeg. 
Vervolgens werken we in de jaren erna in de richting van zuid naar 
noord. Daarvan maken we een planning die we – als het zover is – 
graag met u delen. 

Meer informatie in brief en op inloopmiddag/avond
Per fase krijgen de bewoners van het onderzoeksgebied een brief. 
Daarin leggen we uit wat er precies gaat gebeuren. Ook nodigen 
we ze uit voor een inloopmiddag/avond waar vragen kunnen 
worden gesteld. Heeft u nu alvast vragen of wilt meer weten? 
U kunt bellen of mailen met projectleider Auke Take, via 14 0521 of 
auke.take@steenwijkerland.nl 

Rioolvervanging Binnenpad
Begin 2019 zijn de voorbereidingen gestart van de rioolvervanging 
langs een deel van het Binnenpad en de Kerkweg. Na een aantal 
bewonersbijeenkomsten en veel individuele gesprekken ligt er nu 
een goed plan waarmee we het werk kunnen aanbesteden. Door de 
landelijke stikstof maatregelen kunnen we de aanbesteding nog niet 
opstarten. ■
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Waarschijnlijk heeft u ze vast al eens zien lopen, onze handhavers in 
Giethoorn. Arjan Jongsma en Sven Mensink.

Bram Harmsma en Tom Valk 
ondertekenen de overeenkomst Sven Mensink



Aan de slag met de invulling van de 
Gieterse Polder

De toekomstige invulling van de Gieterse Polder is een belangrijk 
thema dat de komende tijd gaat spelen in Giethoorn. De ruimte 
in de polder biedt volop mogelijkheden voor natuur, recreatie, 
verbindingen en initiatieven om het dorp aantrekkelijker te maken. 
Met de visie Giethoorn als uitgangspunt gaan we samen met be-
woners en ondernemers de wensen, initiatieven en plannen in 
beeld brengen én afwegen.  
De gemeente is verantwoordelijk voor dit traject en heeft Land-
schapsarchitecten Van Paridon en De Groot in de arm genomen om 
dit traject inhoudelijk te begeleiden. De voorbereidingen zijn inmid-
dels begonnen. Het is de bedoeling dat de plannen voor de invul-
ling van de Gieterse Polder voor eind oktober van dit jaar klaar zijn 
en kunnen worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Wilt u mee-
denken over de toekomstige invulling van de Gieterse polder? Dan 
kunt u zich aanmelden bij Linda.de.graaf@steenwijkerland.nl  ■
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Vervolg Stevig aanwezig 

Versoepeling Coronamaatregelen
 
Tijdens het schrijven van deze nieuwsbrief heeft het Kabinet net 
een aantal versoepelingen van de Coronamaatregelen aangekon-
digd. Ook de gemeente vindt het verantwoord om een aantal 
maatregelen te versoepelen. Daarom wordt het fietsverbod op het 
Binnenpad, de Langesteeg en het Zuiderpad tussen 11.00 uur en 
17.00 uur opgeheven en wordt fietsers geadviseerd om bij drukte te 
gaan wandelen. De algemene borden met coronarichtlijnen blijven 
voorlopig staan en we blijven de ontwikkelingen op de voet volgen.

Telsysteem en kentekenregistratie boten in de gracht 
De afgelopen tijd zijn langs de Dorpsgracht op drie plaatsen
 camera’s geplaatst. Deze camera’s registreren de kentekenplaatjes 
op de rondvaart- en verhuurboten voor het uitvoeren van de 
nieuwe vaarverordening. Ook tellen de camera’s het aantal  passe-
rende vaartuigen, zodat we de drukte in de Dorpsgracht kunnen 
volgen.  ■

Aanpak knelpunten 
parkeren
In een eerdere nieuwsbrief is aangege-
ven dat we op verschillende plaatsen in 
Giethoorn de parkeerknelpunten gaan 
aanpakken. In juni hebben we een 
parkeeronderzoek uitgevoerd dat ge-
richt is op het bezoekersparkeren in de 
nieuwbouw in het centrum. In het on-
derzoek stellen we een aantal vragen 
over het parkeren en peilen we of er 
draagvlak is voor een vergunningen-
systeem. Op dit moment worden de 
uitkomsten verwerkt. In een volgende 
nieuwsbrief komen we terug op de 
uitkomsten. Inmiddels zijn we ook druk 
bezig met het volgende deelgebied. 
Binnenkort kunnen de bewoners en 
ondernemers in de omgeving van de 
Petersteeg een uitnodiging verwachten 
om door te praten over de parkeerknel-
punten. In de loop van het jaar volgen 
de andere deelgebieden.

Onderzoek naar reconstructie Gieterse 
Koornmeule 
De gemeente heeft in 2019 de molen(stomp) aan de Kerkweg 
gekocht. Dit hebben we gedaan om twee redenen. In de eerste 
plaats was het nodig omdat daarmee de molen geen woonbestem-
ming meer was. Dat maakte het mogelijk om de loswal te gebruiken 
als transportplek naar het authentieke Giethoorn zonder straten. 
Daarnaast wordt het mogelijk om te werken aan een langgekoester-
de Gieterse wens, waarbij de molen weer van wieken wordt voor-
zien. In de deal Leefbaar Giethoorn tussen de gemeente en de 
provincie hebben we budget gekregen waarmee de molenstomp 
voorzien kan worden van een kap met wieken. Stichting De Gieterse 
Koornmeule is een ambitieus initiatief van vrijwilligers en wil verder 
gaan. Zij willen de Koornmeule reconstrueren in de oorspronkelijke 
staat. Met een intentieovereenkomst die binnenkort getekend 
wordt, leggen gemeente en stichting vast dat ze gezamenlijk gaan 
onderzoeken of en onder welke (rand)voorwaarden volledige recon-
structie haalbaar is. Met de intentieovereenkomst kan de stichting 
lobbyen onder instellingen en goede doelen voor extra geld.   ■

Ontwikkeling    

Onthulling bouwbord fusieschool
Op maandag 10 mei werd op ludieke wijze het bouwbord onthuld 
van de nieuw te bouwen basisschool ‘De Punter’ in Giethoorn. 
Naast wethouder Marcel Scheringa, Lida Andriol (directeur van de 
scholen) en natuurlijk een aantal vertegenwoordigers uit de bouw 
en politiek waren er uit elke klas van de (nu nog) Zuiderbasisschool 
en Noorderschool, kinderen uitgenodigd om geheel in stijl de ont-
hulling bij te wonen. Ze hielpen als echte ‘Bob de Bouwers’ mee om 
het bord te onthullen. Met bouwhelmen, speciekuipen, troffels en 
meetlinten gaven de kinderen aan dat ze klaar zijn om te starten 
met het bouwen van hun nieuwe school. Ze zongen een lied over 
hoe je een nieuwe school moet bouwen. Daarna mochten ze mee-
helpen om het blauwe doek van het bord te trekken. 
Het terrein aan de Beulakerweg is inmiddels bouwrijp gemaakt en 
aannemer Jansman is samen met installatiebedrijf Vredenburg 
gestart met de bouwwerkzaamheden.


