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Aan:  

Het collega van Burgemeester en Wethouders  

Postbus 162 

8330 AD Steenwijk 

 

 Aan:  

Alle raadsfracties 

  

  

    

Datum : Giethoorn, 20 juli 2018  

Betreft : Reactie op het aangeboden Bidboek 

 

   

  Geacht College, dame/heer, 

 

Hartelijk dank voor het overhandigen op 27 juni jl. van het bidboek ‘Land van Weerribben en Wieden - 

Poort naar Overijssel’. Het zou fantastisch zijn als hiermee omvangrijke subsidiegelden voor Giethoorn 

kunnen worden verkregen. Termen die in het bidboek worden genoemd zoals spreiding van het toerisme, 

duurzame ontwikkeling, leefbaarheid en de bewoner op 1 spreken ons als ’t Gieters Belang natuurlijk 

enorm aan. Net als maatregelen die het dorp duidelijk ten goede komen, zoals het vervangen van de 

beschoeiing, reguleren van de vloot van verhuurboten, het uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen en 

het verbinden van Noord en Zuid. 

 

Toch baart dit bidboek ons grote zorgen en wel hierom: 

1. Het bidboek noemt weliswaar leefbaarheid als belangrijk doel, maar tegelijkertijd verwachten wij 
dat de genoemde plannen de toeristenstroom naar Giethoorn juist zullen vergroten. Het bidboek 
ademt duidelijk toerisme uit. 

2. Het bidboek bevat diverse plannen die in het geheel niet zijn besproken in de gezamenlijke 
werkgroepen waarin wij sinds november 2017 nauw samenwerken met de gemeente en GO 
(Giethoorn Onderneemt). Denk aan de brugverlichting, de ijsbaan en de Kanaaldijk. 

3. Het bidboek doorkruist volledig de door het College reeds toegezegde aanpak voor Giethoorn: Eerst 
quick wins, dan de visie en daarna pas invulling van de beleidsthema’s. Deze aanpak is minder dan 
2 weken vóór overhandiging van het bidboek door omgevingsregisseur Bert Kleen, uitgebreid aan de 
gemeenteraad gepresenteerd. Waarna ondergetekende dit ter plaatse heeft onderschreven en 
nader toegelicht aan de vele aanwezigen.   

 

Onze ervaringen met de gemeente in de werkgroepen en de samenwerking met Bert Kleen zijn tot nu toe 

zeer positief geweest. Door de wijze waarop dit bidboek is samengesteld en naar buiten toe is 

gepresenteerd, en daarbovenop het feit dat het College de werkgroepen op geen enkele wijze heeft 

betrokken, is het vertrouwen in een goede samenwerking met de gemeente pijnlijk geschonden. 

 

Gelukkig zijn wij enigszins gerustgesteld dankzij de toelichting door wethouder Akkermans op 9 juli jl. 

Wethouder Akkermans heeft ons tijdens een persoonlijk gesprek verzekerd dat het niet gaat om 

geoormerkte gelden. En dat onder andere de plannen rondom de Kanaaldijk en de ijsbaan eigenlijk niet in 

het bidboek thuishoren. Uiteraard gaan wij graag in op zijn aanbod om een en ander nog eens nader toe te 
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lichten aan het bestuur van ’t Gieters Belang. Wij vinden de inhoud en het proces van het bidboek echter 

te belangrijk om onze reactie hierop te laten wachten. 

 

In de brandbrief van 6 juni 2017 deden wij een dringende oproep aan het College van B&W om een visie op 

te stellen die recht doet aan de bescherming van alle partijen binnen Giethoorn. Een visie die een balans 

voorstaat tussen de belangen van zowel bewoners als ondernemers. Tot op de dag van vandaag blijven wij 

van mening dat het essentieel is voor de toekomst van Giethoorn om eerst een visie op te stellen, alvorens 

invulling te geven aan de beleidsthema’s. Een visie die breed wordt gedragen in het dorp. Betrokkenheid 

van ’t Gieters Belang en GO is hierbij onmisbaar.  

 

Wij gaan ervan uit dat de samenwerking zal worden hervat en het vertrouwen zal worden hersteld, zodat 

wij na de zomer met alle partijen en nieuwe energie het visietraject ingaan. Alleen gezamenlijk kunnen we 

daadwerkelijk bouwen aan de toekomst van Giethoorn. 

 

 

Namens het bestuur van ’t Gieters Belang, 
 

  

    

Evert van Dijk (voorzitter ´t Gieters Belang)   

Voor en door ‘t dorp 

p/a: Beulakerweg 74, 8355 AJ Giethoorn 


