S A M E N T E G E N CO R O N A /COV I D -19
Om Giethoorn veilig en verantwoord toegankelijk te maken voor inwoners en bezoekers gelden
vanaf 29 mei tot en met vooralsnog 30 september de volgende maatregelen. De gemeente houdt
de voorschriften van de Rijksoverheid en de naleving van die voorschriften scherp in de gaten.
Als dat nodig is passen we maatregelen aan. Een actueel overzicht van de Covid-19 maatregelen
is te vinden op de site van de Rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl.

VAREN

FIETSEN

De Dorpsgracht is in de weekenden en in de schoolvakanties (4 juli tot en met 30 augustus) tussen 11.00
en 17.00 uur alleen toegankelijk voor aanwonenden,
beroepsvaart nummerbordboten (verhuurboten).
Dit geldt tussen Paal 5 en 1. Inwoners van Giethoorn
kunnen, indien nodig, een ontheffing aanvragen.
Ook eigenaren van een jaarplaats op een camping/
vakantiepark (tussen Paal 5 en 1) en eigenaren van
vakantiehuizen op het Binnenpad (ook tussen Paal 5 en 1)
een ontheffing aanvragen. Een ontheffing kan aangevraagd worden via info@steenwijkerland.nl

Het Binnenpad, de Langesteeg en het Zuiderpad
zijn tussen 11.00 – 17.00 afgesloten voor fietsers (met
uitzondering van bezorgend verkeer).
Fietsen mogen wel aan de hand worden
meegenomen.

GASTHEREN, -VROUWEN
EN HANDHAVING

PARKEREN/VERKEER
Bij de maatregelen kijken we niet alleen naar het
wandelen en het varen. Als het nodig is om de drukte
te beperken doseren we het verkeer en het parkeren
op de plekken waar dat nodig is.

In het hele dorp kunt u gastheren, -vrouwen, verkeersregelaars en handhavers tegenkomen. Ook ondernemers
helpen mee bij de naleving van de afspraken. Op een
gastvrije manier begeleiden zij bezoekers en helpen zij
mee om het dorp zo veilig mogelijk te houden.

Op de hoogte blijven van de laatste informatie
over de coronamaatregelen?

www.steenwijkerland.nl/corona

WANDELEN
Op drukke dagen geldt op het Binnenpad tussen
het Vermaningspad en het Willem Visscherpad
eenrichtingsverkeer tussen 11.00 – 17.00 uur.
Wandelaars worden via wandellussen omgeleid.
Van het Vermaningspad tot ‘t Vonder wordt bij drukte
toegangsdosering toegepast. Hiermee wordt voorkomen dat teveel mensen tegelijk op het pad zijn.
Aanwonenden hebben vrije doorgang.
De situatie op de Langesteeg en het Zuiderpad houden
we in de gaten. Als het nodig is nemen we daar ook
aanvullende maatregelen.

www.rijksoverheid.nl

