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S T E V I G  A A N W E Z I G

S T E V I G  A A N W E Z I G  I N  G I E T H O O R N
De zomer is in aantocht en de eerste mooie dagen hebben 
we alweer achter de rug. U hebt onze handhavers Arjan en 
Sven vast een keer langs zien lopen of een praatje met ze 
gemaakt, want ze lopen vaak een rondje door het dorp. Dit 
jaar zijn ze niet alleen, vier studenten lopen met hen mee.  

Wat doen de handhavers?
Arjan en Sven, de studenten en de andere boa’s van de gemeente, 
houden toezicht in en rondom Giethoorn. Zij proberen Giethoorn 
schoon en leefbaar te houden. Ze reageren op meldingen die 
binnen komen. Daarnaast controleren ze op (mogelijke) over-
tredingen vanuit de vaarverordening. Ze houden toezicht op de 
paden en stellen zich dienstbaar op richting bewoners, onderne-
mers en toeristen. Er is ook aandacht voor controle op parkeren, 
zoals de blauwe zone bij de Plus. De boa’s van de gemeente 
staan in goed contact met de politie, zoals de meldkamer in 
Apeldoorn en wijkagent Schans. Bij dringende meldingen, bij-
voorbeeld een mogelijke reanimatie, worden de boa’s door de 
meldkamer hierheen gestuurd om eerste hulp te verlenen.

Wat doen de studenten Handhaving, Toezicht en Veiligheid? 
De studenten moeten voor hun opleiding meerdere leerdoelen 
behalen tijdens hun stage. Eén van deze doelen is communiceren, 
maar ook houding, gedrag en juridische kennis komen aan bod. 
Ze maken een surveillanceplan hoe je eff ectief een surveillance 
door Giethoorn kunt doen. Hierin wordt rekening gehouden met 
meldingen, plekken die extra aandacht nodig hebben en parkeren.

W E R KG R O E P E N  VA A R -  E N  V E R H U U R B E L E I D
Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangekondigd zijn we in gesprek 
gegaan met inwoners en ondernemers. Alle aanbevelingen uit 
de evaluatie van het vaar- en verhuurbeleid zijn onder leiding 
van een externe voorzitter met beide groepen besproken. Binnen-
kort ontvangen we een overzicht van beide groepen hoe zij in-
vulling willen geven aan de aanbevelingen. We verwachten daarna 
conclusies te kunnen trekken over een mogelijke doorontwikke-
ling van het vaar- en verhuurbeleid. De doorontwikkeling moet 
passen binnen de vastgestelde langetermijnvisie van de raad:

• Behouden en versterken unieke karakter van Giethoorn;
• Reguleren vaardrukte op de Dorpsgracht in Giethoorn;
• Proactief inspelen op verwachte groei van het aantal 

bezoekers;
• Heldere regels;
• Uitbreiden handhaving en gastheerschap door middel van 

controle op bezoekersaantallen (dit noemen we ook wel 
crowd control);

• Bezoeker draagt bij.

We stemmen de doorontwikkeling af met ondernemers en 
inwoners.

Op de hoogte blijven van de laatste informatie over Giethoorn?
www.steenwijkerland.nl/Giethoorn

Vanaf 1 augustus 2022 heeft onze regio deel e-bikes. 
De gemeente Steenwijkerland plaatst 4 e-bike hubs (dit 
zijn opstappunten) met in totaal 40 fi etsen. De eerste 4 
hubs staan in Giethoorn, Steenwijk, Oldemarkt en Blokzijl. 
Plekken die makkelijk zijn te bereiken met een auto of 
het openbaar vervoer. De hub in Giethoorn komt bij het 
Toeristisch Informatiepunt bij het Kulturhus. Zowel de hub 
als het Toeristisch Informatiepunt staan op een tijdelijke locatie. 
Voor beide voorzieningen worden nog defi nitieve locaties 
gezocht. Dit doen we samen met de omgeving.

Daarnaast lanceren we een subsidieregeling voor onder-
nemers uit de vrijetijdseconomie om hierbij aan te sluiten. 
Met de regeling kunnen zij een subsidie van tussen de 
5.000 en 15.000 euro krijgen voor de aanschaf van e-bikes 
en voor het aansluiten bij het boekingsplatform, de 
Weerribben-Wieden app.

Reserveer een e-bike
Verdeeld over deze hubs staan in totaal 40 e-bikes die elke 
toerist, maar ook elke bewoner, kan pakken en gebruiken. 
U reserveert de e-bike vlak voor gebruik met de Weerribben-
Wieden app en betaalt per kwartier. Na gebruik zet u de fi ets 
terug op een van de hubs. 
Om de hubs tot een succes te maken, is nadrukkelijk gekeken 
naar deelmobiliteit in steden. Hier storen inwoners zich vaak 
aan strooifi etsen en strooiscooters: die worden overal en 
nergens achter gelaten. Daarom staan in Steenwijkerland 
vaste hubs; hier start en eindigt de reis met de deel e-bike.

Zie www.visitweerribbenwieden.com/deelfi ets voor meer 
informatie

Deel e-bike in Giethoorn en Weerribben-Wieden

PA R K E R E N  V O O R  B E W O N E R S  I N  G I E T H O O R N
Op een aantal locaties in Giethoorn staat de leefbaarheid onder 
druk, doordat toeristen in Giethoorn parkeren op plekken die 
juist voor bewoners beschikbaar moeten zijn. Om die reden wer-
ken we samen met inwoners aan oplossingen om het parkeren 
voor bewoners beter te beschermen. Inmiddels is gestart met 
het voeren van gesprekken per woongebied. Uit de gesprekken 
met de bewoners uit zowel Noord (Appensteeg en Klooster-
steeg) als Zuid (Frensensteeg, Petersteeg en Maaiensteeg) blijkt 
dat het beschermen van parkeren voor bewoners goed ontvan-
gen wordt. Door de aanwezigen is veel input geleverd om een 
goed beeld te krijgen van de parkeervraag en mogelijke oplos-
singen. Op basis van deze informatie komen we tot de conclusie 
dat vooral in de Kloostersteeg en de Frensensteeg extra parkeer-
capaciteit voor bewoners gewenst is. Op dit moment werken we 
aan een oplossing waarover u in een latere nieuwsbrief geïnfor-
meerd wordt. Daarbij gaat het om de aanleg van extra parkeer-
plaatsen voor bewoners en het anders inrichten van bestaande 
parkeervoorzieningen zodat de ruimte effi  ciënter gebruikt kan 
worden. Voor alle aanpassingen geldt dat we zorgvuldig te werk 
gaan om het landschap te beschermen.

Voor het parkeren rondom het centrum en bijvoorbeeld Kerkweg 
en Molenweg geldt dat deze meegaan in het Toekomstbeeld 
Gieterse Polder. Zie hiervoor het onderwerp Gieterse Polder.
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OBS De Punter, 
prachtige nieuwe school

'Het is voorbij, het zit erop. Het werk is klaar voor allemaal.' 
 Dit lied zingen we altijd voor groep 8 wanneer ze hun vleugels 
uitslaan naar het voortgezet onderwijs. Nog een paar puntjes op 
de i en dan geldt het ook voor onze prachtige, nieuwe school OBS 
De Punter. Het was een lang traject, een reis over woelige baren, 
maar uiteindelijk zijn kinderen, medewerkers en ouders veilig voor 
anker gegaan op OBS De Punter.

De opening vond plaats op 21 juni. Na een heel leuk ochtendpro-
gramma voor de kinderen werd ‘s middags de school officieel ge-
opend door 2 kinderen van groep 1 en 8, wethouder Trijn Jongman  
en tovenaar Yvette. De ouders van deze kinderen en de genodigden 
waren erbij. Van het college van B&W kregen we een grote appel-
boom. Samen met de kinderen werd die geplant. Wat zijn we blij  
met deze prachtige school, waarin we ons onderwijs optimaal vorm 
kunnen geven binnen de visie van OBS De Punter en onder de 
paraplu van Stichting Op Kop. De schoolomgeving is geweldig! 
Wij vinden het de mooiste school en de mooiste schoolomgeving 
van heel Nederland. Kinderen, medewerkers, ouders genieten er 
elke dag van.

Wij willen iedereen ontzettend bedanken die, op wat voor wijze dan 
ook, heeft bijgedragen aan het uiteindelijke resultaat. Een bijzonder 
woord van dank aan Stichting Op Kop, Gemeente Steenwijkerland en 
Gieters Belang!

Mijn reis zit erop. Na 45 jaar met hart en ziel in het onderwijs van 
 de gemeente Steenwijk/ Steenwijkerland te hebben gewerkt, ga 
ik genieten van mijn pensioen. Ik wens eenieder, die ik op mijn reis 
ontmoet heb, alle goeds en goede vaart!

Lida Andriol-Bokma
OBS De Punter 
Giethoorn

B E H E E R  E N  O N D E R H O U D 

Deze mail ontvingen we van het bestuur van de Buurt-
vereniging MoNoKlAp (Molenweg, Noorderpad, ’t Klooster, 
Appensteeg).
                                                         
Complimenten
Afgelopen maanden is hard gewerkt aan het vernieuwen van 
alle vonders, enkele bruggen, straatverlichting, straatmeubilair 
als ook het vernieuwen van het asfalt van de Molenweg en 
Noorderpad. Wat een pracht resultaat. Het is een plezier om 
over het pad te lopen en te fietsen.
Complimenten aan het gehele projectteam vanuit firma Hellinga 
en de gemeente Steenwijkerland. Niets is nagelaten om het zo 
geruisloos mogelijk voor de bewoners te laten  verlopen. 
De communicatie over het verloop van de werkzaamheden was 
echt zeer uitgebreid en helder. Top!

Ook dank aan de Gemeente Steenwijkerland voor het gratis 
beschikbaar stellen van de mooie fruitbomen. Zo wordt alles 
nog mooier en lekkerder. Mooi gebaar, waar dankbaar gebruik 
van is gemaakt, inmiddels staan de bomen in bloei. 

O N T W I K K E L I N G  

TO E KO M S T B E E L D  G I E T E R S E  P O L D E R 
E N  E E N D R AC H T S P L E I N
Begin dit jaar hebben experts, Gieters Belang en Giethoorn  
Onderneemt input gegeven voor de inrichting van de Gieterse 
Polder en het centrum. Het bureau Van Paridon x De Groot heeft 
op basis van de toekomstvisie Giethoorn modellen gemaakt voor 
de Gieterse polder waaruit keuzes gemaakt moeten worden. Deze 
keuzes gaan we maken in samenspraak met de betrokken experts, 
‘t Gieters belang en Giethoorn Onderneemt. We verwachten de 
resultaten hiervan in september te kunnen presenteren. We hou-
den hiervoor een brede bijeenkomst voor alle belanghebbenden 
en geïnteresseerden. Naar aanleiding van deze avond maken we 
het toekomstbeeld af. We weten dan welke functies in de polder 

komen en dat geeft helderheid voor het 
toekomstbeeld voor het Eendrachtsplein. 
Hiervoor gaan we met de verschillende 
betrokken bewoners én ondernemers in 
gesprek om te komen tot een gewenste in-
richting. De planning is dat deze gesprekken 
in de loop van oktober 2022 worden opge-
start.

TO E KO M S T  Z U I D E R B A S I S S C H O O L
Nu de nieuwe school OBS De Punter in 
gebruik is genomen, staan de Noorder- en 
Zuiderbasisschool leeg. Ze wachten op een 
nieuwe toekomst. Voor de Noorderbasis-
school zijn er ontwikkelingen met betrekking 
tot de huisvesting van een huisartsenpraktijk. 
Voor de Zuiderbasisschool ligt er nog een 
opgave om de nieuwe bestemming te bepa-
len. De nieuwe invulling van de school moet 
voorzien in de lokale behoeften en passen  
bij de opgaven in het dorp. De Toekomstvisie 
Giethoorn maakt zeker een onderdeel uit in 
de afweging. Na de zomervakantie hoort u 
hoe we dit onderdeel gaan organiseren.

U P DAT E  KO O R N M E U L E  E N  
E X P E R I E N C E  C E N T E R  G I E T H O O R N
Op maandag 30 juni hebben de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed en Het Oversticht 
een bezoek gebracht aan de Koornmeule in 
Giethoorn. De bestuursleden van Stichting  
De Gieterse Koornmeule hebben hun ideeën 
voor de molen toegelicht en de gemeente 
vertelde waarom zij het plan steunt. De ont-

moeting was een eerste kennismaking. De komende jaren is er 
vaker contact, omdat de molen een rijksmonument is. De stichting 
werkt de komende tijd haar voorstel uit in een bidbook.Wilt u op 
de hoogte blijven van de plannen met de molen? De stichting 
heeft een eigen website: www.gietersekoornmeule.nl. 

Ook Punterwerf Schreur heeft de afgelopen maanden niet stil- 
gezeten. De plannen voor een Experience Center voor ambachten 
worden steeds concreter. De eerste concepttekeningen van de 
plannen liggen bij de gemeente om te toetsen. Hierna worden  
de tekeningen en de plannen gedetailleerder en informeren de 
gemeente en de initiatiefnemers de omgeving.

Heeft u vragen aan de gemeente over deze projecten? Stel ze aan 
Judith.Baptista@steenwijkerland.nl (projectleider).


