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

vinden op de site van de Rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl.
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Op de hoogte blijven van de laatste informatie 

over de coronamaatregelen?

www.steenwijkerland.nl/corona 

www.rijksoverheid.nl 

SAMEN TEGEN CORONA/COVID-19

VAREN
De Dorpsgracht is in de weekenden en in de school-

vakanties 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

FIETSEN
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.

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 voor-
komen 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.

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.

Openbare ruimte  

Kor van der Velde | gebiedscoördinator de Wieden

Met het vertrek van de omgevingsregisseur, Bert Kleen, 

pakt Kor van der Velde de rol als gebiedscoördinator op. 

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

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 samenwer-

king tussen Giethoorn en de gemeente? Neem dan contact met 

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

Loes Iriks | toezichthouder in Giethoorn

Loes Iriks werkt vanaf 19 mei als toezichthouder in Giethoorn 

vanuit de locatie De Deukten. Loes: ‘u komt mij regelmatig 

tegen in Giethoorn. Ik  ga er op toezien dat de geldende regels 

voor het varen in de grachten en de openbare ruimte worden 

nageleefd. Daarnaast houd ik toezicht op het op de naleving 

van de coronamaatregelen. Dit doe ik vooral met voorlichting 

en adviezen. Hiermee wil ik voorkomen dat overtredingen ont-

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

waarschuwingen te geven, zodat regels alsnog worden nage-

leefd. Als corrigerende gesprekken en/of waarschuwingen geen 

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

Giethoorn ondersteund door stagiaires van de opleiding Hand-

having/Toezicht en veiligheid van het ROC Landstede.’

Parkeren en varen  

Sneller een parkeerplek en minder oponthoud 

In 2018 is besloten dat in de toekomst in Giethoorn een  

dynamisch parkeersysteem wordt  aangelegd. Nu is alleen het 

totaal aantal parkeerplaatsen te zien, met het nieuwe systeem 

zijn de actueel beschikbare parkeerplaatsen te zien. Dat levert 

voordelen op. Door actuele informatie komen bezoekers beter 

en sneller op de juiste parkeerplek. 

We starten dit jaar met een proef in het centrum van  

Giethoorn. De proef gaat over de bereikbaarheid en be-

schikbaarheid van parkeerplekken op de gemeentelijke 

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 vaar- 

en verhuurbeleid ontwikkeld. Er worden oplossingen gezocht 

voor de drukte met boten op de Dorpsgracht die er op sommi-

ge 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.

Toekomstvisie  

Toekomstvisie Giethoorn in september naar de 

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 ver-

werkt door de werkgroep (Gieters Belang, Giethoorn Onder-

neemt en de gemeente Steenwijkerland). De planning is 

erop gericht dat de visie in september wordt voorgelegd aan 

de gemeenteraad om vast te stellen.

GASTHEREN, -VROUWEN 
EN HANDHAVING

In het hele dorp kunt u gastheren, -vrouwen, verkeers-
regelaars 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.


