Wat vindt u van de verlichting aan het Binnenpad?
Tot 1 juni hebben de inwoners van Giethoorn de gelegenheid om
via een enquête hun voorkeur uit te spreken voor de drie proefmodellen voor de nieuwe verlichting langs de Dorpsgracht. Het is
goed te zien dat veel inwoners hebben gereageerd. Op basis van
uw reacties gaan we in ieder geval het licht zachter maken.

Werkzaamheden

Nieuwsbrief

Aan de slag in Giethoorn

Aanvaarbeveiliging



In overleg met een aantal brugeigenaren is de afgelopen jaren

Het is al weer een tijdje geleden

door en voor ondernemers. Zoals een online platform

een deel van de aanvaarbeveiliging in de gracht aangepast.

dat u een nieuwsbrief van ons

voor ondernemers waar ze voor hulp terecht kunnen.

Dit voorjaar heeft de gemeente met de brugeigenaren gesproken

kreeg. De afgelopen maanden wa-

Ondernemers slaan de handen ineen door gezamenlijke

die nog geen of onvoldoende aanvaarbeveiliging bij hun brug-

ren bijzondere tijden. Wereldwijd

acties te ontwikkelen om bezoekers te trekken met mooie

kregen we te maken met corona

aanbiedingen. Ook wordt er een bestel-app ontwikkeld

en daardoor werd alles anders.

waarmee gasten contactloos kunnen bestellen als ze

Ook voor uw dorp, Giethoorn.

wat willen eten of drinken bij een horecagelegenheid.

Landelijk zijn de nodige maat-

En wij hebben als gemeente samen met ondernemers

pijlers hadden staan. Inmiddels is bij deze bruggen ook een aanvaarbeveiliging aangebracht. 
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Jonenweg/Vosjacht
Om de buurt bij de Jonenweg/Vosjacht veiliger te maken hebben

Groen langs het pad opknappen

regelen genomen om verspreiding van het virus zoveel

een gezamenlijke look-and-feel ontwikkeld waarmee we

we verkeersdrempels aangebracht bij het kruispunt Kanaaldijk/

Het openbaar groen langs het pad is dit voorjaar weer opgeknapt.

mogelijk te voorkomen. Ook moest er een vertaling

in het gehele gebied dezelfde uitstraling in de openbare

Cornelisgracht en bij het kruispunt Jonenweg/Rietkragge. Met

Er is extra aandacht besteed aan de locatie bij het beeld van Albert

worden gemaakt naar regionale en lokale situaties.

ruimte en bij bedrijven hebben.

deze maatregelen hopen we dat het verkeer meer gebruik gaat

Mol. Op de foto ziet u het resultaat met de proefopstelling van de

Niet leuk, maar wel noodzakelijk als je beseft dat het om

maken van de route via de Geythoornweg. De verbredingen van

nieuwe zitbanken (met en zonder rugleuning) en de afvalbak. 

onze gezondheid gaat. Gelukkig zien we de laatste tijd

de Kanaaldijk en Jonenweg staan voor dit najaar op de planning.

In deze nieuwsbrief leest u meer over de regels die

dat er steeds wat meer ruimte komt. En ik kan u vertellen

vanaf 1 juni in Giethoorn gelden. Daarnaast leest u hoe

En als de coronaregels het toelaten willen we graag komende zo-

Op de hoogte blijven van de laatste informatie over de

dat we met man en macht werken om uw dorp zo veilig

het staat met een aantal werkzaamheden in uw dorp.

mer met de buurt in gesprek over het oorspronkelijke inrichtings-

projecten in Giethoorn?

mogelijk en toegankelijk te houden.

Ook stellen Loes Iriks en Kor van der Velde zich voor.

plan van de groene ruimte bij de kruising Jonenweg/Vosjacht.

www.steenwijkerland.nl/Giethoorn

Dat doen we niet alleen. We hebben als gemeente

De nieuwe toezichthouder en gebiedscoördinator in

een kerngroep 1,5 meter samenleving ingezet, waarin

Giethoorn.

we samen met vertegenwoordigers van de gemeente,
inwoners en ondernemers aan de slag zijn om voor

Heeft u vragen? Stel ze gerust. U kunt een e-mail sturen

Steenwijkerland invulling te geven aan die 1,5 meter

naar giethoorn@steenwijkerland.nl.

samenleving. Giethoorn heeft daar natuurlijk een bijzondere positie in. Hoe kunnen we het dorp straks op

Ik wens u veel sterkte in deze tijden en hoop samen met

een veilige manier toegankelijk houden voor inwoners

u dat we een goede periode tegemoet gaan waarin Giet-

en bezoekers en met ruimte voor ondernemers om hun

hoorn op een veilige manier weer de levendige gastvrije

werk weer te kunnen doen.

uitstraling krijgt die het altijd heeft gehad.

Dat doen we door een aantal maatregelen te nemen.

1 051
Colofon
Dit is een uitgave van de gemeente Steenwijkerland
Postbus 162, 8330 AD Steenwijk
info@steenwijkerland.nl
www.steenwijkerland.nl

nieuwsbrief giethoorn nr 2

|

m e i 2020

Vormgeving Teresa Jonkman (BNO)

In deze nieuwsbrief vertellen we u daar meer over.

Bram Harmsma

Daarnaast zijn er een aantal mooie initiatieven ontwikkeld

Wethouder Recreatie en Toerisme

PS. Wilt u op de hoogte blijven van het meest actuele nieuws over Giethoorn en de coronamaatregelen?
Ga dan naar www.steenwijkerland.nl/giethoorn en www.steenwijkerland.nl/corona
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In de volgende nieuwsbrief delen we de uitkomst met u. 

MEI

De komende tijd gebruiken we om de inzendingen te verzamelen.

S A M E N T E G E N CO R O N A /COV I D -19

Openbare ruimte

Om Giethoorn veilig en verantwoord toegankelijk te maken voor inwoners en bezoekers gelden

Kor van der Velde | gebiedscoördinator de Wieden

vanaf 29 mei tot en met vooralsnog 30 september de volgende maatregelen. De gemeente houdt

Met het vertrek van de omgevingsregisseur, Bert Kleen,

de voorschriften van de Rijksoverheid en de naleving van die voorschriften scherp in de gaten.

pakt Kor van der Velde de rol als gebiedscoördinator op.

Als dat nodig passen we maatregelen aan. Een actueel overzicht van de Covid-19 maatregelen is te

Kor: ‘ik ben de verbindende schakel tussen gemeente en de

vinden op de site van de Rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl.

inwoners(-organisaties) in De Wieden, waar Giethoorn deel
van uitmaakt. Ik heb regelmatig contact met maatschappelijke
organisaties zoals politie, WetlandWonen en Sociaal Werk de
Kop. Heeft u een (buurt)initiatief of vragen over de samenwerking tussen Giethoorn en de gemeente? Neem dan contact met

Toekomstvisie

mij op: kor.van.der.velde@steenwijkerland.nl of 06 31775866.’

Toekomstvisie Giethoorn in september naar de

VAREN

PARKEREN/VERKEER

De Dorpsgracht is in de weekenden en in de schoolvakanties tussen 11.00 en 17.00 alleen toegankelijk voor
aanwonenden, beroepsvaart en nummerbordboten
(verhuurboten). Dit geldt tussen Paal 5 en 1. Inwoners
van Giethoorn kunnen een ontheffing aanvragen via
info@steenwijkerland.nl

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.

gemeenteraad
In de vorige nieuwsbrief vertelden we u hoever we zijn met
de toekomstvisie Giethoorn. U kon daarna uw reactie op de
visie geven. Op dit moment worden de laatste reacties verwerkt door de werkgroep (Gieters Belang, Giethoorn Onderneemt en de gemeente Steenwijkerland). De planning is
erop gericht dat de visie in september wordt voorgelegd aan
de gemeenteraad om vast te stellen.

FIETSEN

GASTHEREN, -VROUWEN
EN HANDHAVING

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.

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?

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.steenwijkerland.nl/corona
www.rijksoverheid.nl

Loes Iriks | toezichthouder in Giethoorn
Loes Iriks werkt vanaf 19 mei als toezichthouder in Giethoorn

Parkeren en varen

vanuit de locatie De Deukten. Loes: ‘u komt mij regelmatig
tegen in Giethoorn. Ik ga er op toezien dat de geldende regels

Sneller een parkeerplek en minder oponthoud

voor het varen in de grachten en de openbare ruimte worden

In 2018 is besloten dat in de toekomst in Giethoorn een

nageleefd. Daarnaast houd ik toezicht op het op de naleving

dynamisch parkeersysteem wordt aangelegd. Nu is alleen het

van de coronamaatregelen. Dit doe ik vooral met voorlichting

totaal aantal parkeerplaatsen te zien, met het nieuwe systeem

en adviezen. Hiermee wil ik voorkomen dat overtredingen ont-

zijn de actueel beschikbare parkeerplaatsen te zien. Dat levert

staan. Dat doe ik door in gesprek te gaan, aansporingen of

voordelen op. Door actuele informatie komen bezoekers beter

waarschuwingen te geven, zodat regels alsnog worden nage-

en sneller op de juiste parkeerplek.

leefd. Als corrigerende gesprekken en/of waarschuwingen geen

We starten dit jaar met een proef in het centrum van

effect hebben, geef ik een bekeuring. Ik word bij mijn werk in

Giethoorn. De proef gaat over de bereikbaarheid en be-

Giethoorn ondersteund door stagiaires van de opleiding Hand-

schikbaarheid van parkeerplekken op de gemeentelijke

having/Toezicht en veiligheid van het ROC Landstede.’

parkeerplaats P1. Als de resultaten succesvol zijn, kunnen
we het dynamisch parkeren in Giethoorn uitbreiden.

Vaar- en verhuurbeleid
Zoals bekend is het vaar- en verhuurbeleid van de gemeente
Steenwijkerland niet meer actueel, daarom wordt nieuw vaaren verhuurbeleid ontwikkeld. Er worden oplossingen gezocht
voor de drukte met boten op de Dorpsgracht die er op sommige dagen is. We kijken naar een combinatie van maatregelen.
Ook werkt de gemeente uit hoe de bezoeker financieel kan
bijdragen aan het gebruik van de openbare voorzieningen. We
willen in het najaar een beslissing nemen over hoe het er in de
toekomst uitziet.
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