
Missie

De Vereniging Dorpsbelangen Giethoorn 't Gieters Belang (Gieters Belang) behartigt de 
algemene belangen van inwoners van Giethoorn. Uitgangspunt hierbij is een prettige 
leefomgeving voor bewoners, met tegelijkertijd een duurzame ontwikkeling van het toerisme 
waarbij de unieke karakteristieken van het dorp Giethoorn behouden blijven.  

Daarbij is de uitdrukkelijke doelstelling om het algemeen belang te laten prevaleren boven 
individuele belangen, waarbij Gieters Belang streeft naar een zo breed mogelijk draagvlak 
onder de Gieterse bevolking. 

Giethoorn, april 2007



Toelichting missie

Gieters Belang ziet zich als intermediair tussen de diverse private en publieke partijen die elk 
op hun eigen manier een belang hebben in het dorp Giethoorn. Hiertoe zoekt Gieters 
Belang op een verbindende, transparante en deskundige wijze afstemming en overleg met 
al deze betrokkenen. Wij streven hierbij naar een zo groot mogelijke betrokkenheid vanuit 
het hele dorp.

Daarbij is de uitdrukkelijke doelstelling om het algemeen belang te laten prevaleren boven 
individuele belangen. Daar waar onderwerpen het algemeen belang raken, zal Gieters 
Belang zich inzetten ten behoeve van proces en/of resultaat. Daar waar dit niet het geval is, 
daar waar met andere woorden louter het individuele belang dan wel het belang van een 
kleine of homogene groep wordt gediend, ziet Gieters Belang geen rol voor zichzelf 
weggelegd als participerende of vertegenwoordigende partij, omdat Gieters Belang zo 
zuiver mogelijk het belang van het gehele dorp wil vertegenwoordigen.



De Vereniging Dorpsbelangen Giethoorn 't Gieters Belang (Gieters Belang) ziet Giethoorn als 
een dorp met unieke karakteristieken voor Nederland, Europa en wereldwijd. Deze unieke 
karakteristieken zijn van dusdanige aard dat jaarlijks honderdduizenden mensen vanuit de 
hele wereld Giethoorn willen bezoeken, bekijken en beleven. Daarnaast heeft Giethoorn 
een woon- en werkfunctie, waar huishoudens van jong tot oud wonen, recreëren en werken. 

Het is van belang dat deze functies in balans zijn en naast elkaar kunnen bestaan. Dit 
betekent dat voor alle inwoners de leefomstandigheden zo optimaal mogelijk zijn; 
waaronder voorzieningen, (verkeers)veiligheid, infrastructuur, zorg, welzijn, sociale en 
culturele activiteiten. Daarnaast wil Giethoorn een dorp zijn waar toeristen zich welkom 
voelen en kunnen genieten van al het moois wat het dorp te bieden heeft. 

Visie



Giethoorn is een bijzonder cultureel erfgoed dat behouden moet blijven. Een bruisend dorp  
met een sterke aantrekkingskracht in alle seizoenen. Giethoorn kan dan ook rekenen op een 
fluctuerende maar flinke stroom mensen die zich over de wegen, paden en waterwegen 
begeven, daarbij gebruik makend van horeca en verscheidenheid aan accommodaties. 
Tegelijkertijd is Giethoorn een dorp voor de bewoners, die deze bijzondere plek hebben 
uitgezocht om moverende redenen en daarbij moeten kunnen rekenen op een goede 
kwaliteit van leven. We moeten daarbij erkennen dat deze omstandigheden - een klein dorp 
dat jaarlijks zoveel  bezoekers ontvangt - vele kansen biedt maar ook uitdagingen. 

Gieters Belang wil daarom samen met belanghebbenden (inwoners, verenigingen, 
gemeente, ondernemers etc.) werken aan het gezamenlijk doel: het behouden van de 
unieke karakteristieken van het dorp, waarbij zowel wonen als toerisme in harmonie naast 
elkaar bestaan. Om dit te bereiken wil Gieters Belang zich inzetten voor het versterken van 
de saamhorigheid in het dorp.

Tegelijkertijd zet Gieters Belang zich in voor het behoud, verbeteren en/of vernieuwen van 
de leefomstandigheden in het dorp (zoals voorzieningen, diensten en infrastructuur) die 
nodig zijn voor alle inwoners om een leven lang, op een prettige en comfortabele manier, in 
Giethoorn te kunnen wonen, werken en recreëren. 

Toelichting visie


