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PRAAT MET ONS MEE
Sinds november 2016 staat er een nieuw team bij ‘t Gieters
Belang dat met frisse energie en nieuwe ideeën het plaatselijke
belang van ons dorp vertegenwoordigt.
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We zetten ons in voor heel Giethoorn: voor alle inwoners, leden en niet-leden, waaronder natuurlijk ook
ondernemers. Als intermediair wegen we belangen af en zoeken we naar overeenkomsten, want samen
staan we sterker. Maar wat wil Giethoorn eigenlijk? Meld je aan en laat van je horen!
Omdat we een zo groot mogelijke groep Gietersen willen bereiken, verspreiden we deze folder huisaan-huis en op drukbezochte locaties. Ons doel met deze eenmalige folder is het verzamelen van
e-mailadressen. Hiermee kunnen we namelijk meningen verzamelen om snel inzicht te krijgen in het
standpunt van Giethoorn. En natuurlijk is e-mail een heel praktisch middel om betrokkenen te informeren
over de voortgang van projecten en ander nieuws.

PROJECTEN VOOR EN DOOR GIETHOORN
We zijn alvast met diverse projecten gestart. Zo hebben we bestaande Whatsapp Buurtpreventie
groepen uitgebreid, aangevuld en aan elkaar gekoppeld. In elke wijk is nu een groep actief en aansluiten
kan uiteraard nog steeds.
Ook zijn we betrokken bij de fusieschool en is onze mening gevraagd over de toekomstvisie van
Overijssel en van Steenwijkerland. Over dit soort belangrijke vraagstukken horen we graag de mening
van Giethoorn.
Praat dus mee over:

• Fusieschool
• Bereikbaarheid
• Parkeren
• Groeiend toerisme
• Paden en bruggen, beschoeiing
• Spookhuizen’
• Vaarverordening
• Openbaar vervoer
• Whatsapp Buurtpreventie
• Sport en cultuur
• Zorg en welzijn
• Verlichting
• Zwerfvuil

MELD JE AAN !
MELD JE AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF
MET ENQUETEVRAGEN
VIA:
- www.gietersbelang.nl/meld-je-aan
- een mailtje naar secretaris@gietersbelang.nl
Beschik je niet over internet? We gebruiken ook
andere middelen voor contact.
En je mag ons natuurlijk altijd bellen of even
aanspreken op straat.

WAAR STAAT
’T GIETERS BELANG VOOR
ONZE VISIE
De Vereniging Dorpsbelangen Giethoorn ‘t 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.
ONZE MISSIE
‘t 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 ‘t 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 ‘t 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 ’t Gieters Belang zo
zuiver mogelijk het belang van het gehele dorp wil vertegenwoordigen.

CONTACT
info@gietersbelang.nl

www.gietersbelang.nl
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