Update: dorp op schema met upgrade

Slagvaardig
partnerschap

‘We blijven samen
zoeken naar balans’

voor leefbaar en gastvrij
Giethoorn

Raken we
ondergesneeuwd
of houden we
zelf de regie?
‘IS DIT NOG STEEDS ÓNS DORP?’
Waar staan we over pakweg 10 of 20 jaar? Hoe dealen we met de lokale
gevolgen van het groeiend (inter)nationaal toerisme? Raken we ondergesneeuwd of houden we zelf de regie? Met andere woorden: is dit nog
steeds óns dorp, waar we trots op zijn? Een belangrijke gewetensvraag
die steeds vaker hardop gesteld wordt in Giethoorn. Want natuurlijk
willen de inwoners van Giethoorn graag gastvrij zijn, als ambassadeurs
van die schilderachtige toeristenmagneet, maar kunnen ze ook zichzelf
blijven in een vertrouwde leefomgeving?

VAN VRAAG TOT UITVOERING
Vooral veel vragen dus, een dik jaar geleden nog. Toen staken de gemeente Steenwijkerland en besturen van ’t Gieters Belang en Giethoorn
Onderneemt de koppen bij elkaar en werden de eerste vier gezamenlijke
werkgroepen in de steigers gezet. Met klinkend resultaat (zie kader En…
Actie!): er kwamen snelle noodverbanden voor acute knelpunten in en
rond het dorp en plan de campagne voor de (verdere) toekomst. Daarmee
was 2018 behalve ‘roerig’ zeker ook een actiejaar. Er zijn flinke stappen
gezet en de nodige herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Al wacht nog
behoorlijk wat extra werk in uitvoering. Daarom deze update.

WIE? Drie partners: Giethoorn Onderneemt (GO), ’t Gieters Belang,

gemeente Steenwijkerland.
WAT? Zij zoeken balans tussen dagelijkse leefbaarheid en duurzaam
toerisme in Giethoorn.
HOE? Met de adviezen van (inmiddels) vijf lokale werkgroepen (Verkeer, Varen, Verblijven & Overnachten, Openbare Ruimte, Visie)
en uitvoering van een pakket van 37 maatregelen, variërend van
‘quick wins’ (lees: à la minute oplossingen) tot meer ingrijpende
keuzes voor later.
WANNEER? De aftrap was in 2017. De werkgroepen vervolgen hun
ingeslagen weg met een wensenlijst aan verbeterpunten. In 2019
wordt ook de Toekomstvisie Giethoorn gepresenteerd.

‘TOERISME IS GEEN VIES WOORD’
De gemeente Steenwijkerland is één van de drie teamgenoten en onderkent het voortdurende spanningsveld in Giethoorn: het toerisme
als lust en last tegelijk. ‘Als lokale overheid zijn we verantwoordelijk
voor de leefbaarheid van het dorp’, zegt wethouder Bram Harmsma.
‘Natuurlijk willen de inwoners van Giethoorn graag een goede boterham aan het toerisme blijven verdienen en we zijn met z’n allen
ook trots op het enorme succes van Giethoorn.’
Maar af en toe mag het een tandje minder. ‘De balans slaat door’,
beaamt Harmsma. ‘Het wordt te druk op bepaalde piekmomenten, waardoor er problemen ontstaan zoals je die in Amsterdam
ziet. Dan merk je dat ook de tolerantie ten opzichte van die gast

afneemt.’ Logisch toch? ‘De toenemende druk is niet goed voor het
dorpskarakter van Giethoorn. Laten we eerlijk zijn: toerisme is geen
vies woord, veel mensen leven ervan. Maar wat we hier níet willen
is ongebreidelde groei en ongecontroleerde instroom.’

‘ERKENNEN WAT ER LOOS IS’
‘Wat Giethoorn nodig heeft is duidelijkheid. Dat je ook als gemeente
in alle openheid en eerlijkheid meedenkt over problemen waar het
dorp tegenaan loopt. Hoe pakken we die aan? Niet top down vanuit
het gemeentehuis keuzes maken, maar samen aan oplossingen
werken.’ Volgens Bram Harmsma begint het met erkennen wat er
loos is. ‘We luisteren naar de signalen van inwoners en ondernemers, hebben écht aandacht voor de problematiek.’ Sommige zaken
dulden geen uitstel. ‘We voelen de urgentie om versneld aan de slag
te gaan met bepaalde thema’s; varen bijvoorbeeld. Of parkeren.’ En
hoe zit het met de euro’s? ‘We zijn hierop voorbereid; de gemeente
heeft al miljoenen gereserveerd om de komende jaren in Giethoorn
te investeren.’

‘CLUB VOOR ÁLLE BEWONERS’
’t Gieters Belang juicht de recente verbeterslag toe. ‘Er moest
iets gebeuren’, zegt Evert van Dijk, ‘in juni 2017 hebben we al een
brandbrief naar B en W gestuurd, omdat dringend meer visie was
gewenst voor Giethoorn.’ De belangenvereniging is dan ook blij met
de komst van omgevingsregisseur Bert Kleen en de samenwerking
met gemeente en Giethoorn Onderneemt. ‘Wij willen nadrukkelijk

De huidige vijf werkgroepen (samengesteld uit leden van Giethoorn
Onderneemt, ’t Gieters Belang en de gemeente) zitten niet stil.
Een drukbezochte inloopbijeenkomst in februari 2018 met inwoners
en ondernemers van Giethoorn leidde tot 37 concrete actiepunten
waarvan een groot gedeelte al dit jaar is uitgevoerd. In vogelvlucht:
• Om ‘zoekverkeer’ in het dorp te verminderen is de bewegwijzering naar parkeerplaatsen verbeterd. In juli zijn verwijsborden
geplaatst langs de Beulakerweg.
• Verouderde of verdwenen spiegels en bakens langs de reguliere
vaarroutes zijn vervangen.
• Om de schade van botsende boten te beoordelen zijn alle
bruggen geïnventariseerd, met als doel aanvaarbeveiliging aan te
brengen.
• Het ‘groen’ en ‘grijs’ langs de Dorpsgracht is flink opgeknapt:
overhangend groen is gesnoeid voor een betere en veiliger
doorvaart (denk aan de brandweerboot), op verschillende plekken
is het asfalt hersteld, zijn bruggen en straatmeubilair schoongemaakt. Bermen en graskanten zijn hersteld, bomen gesnoeid
en boomstobben verwijderd. De leuningen van de bruggen en
vonders zijn weer mooi wit geverfd.
• Het eiland in het Bovenwijde is weer netjes en veiliger gemaakt;
o.a. de steiger is hersteld.

NEXT: IN 2019
Het wordt een veelbelovend nieuw jaar. Er staat van alles in de
steigers, kijk maar:
• De werkgroep Visie stelt de Toekomstvisie Giethoorn op, daarbij
wordt het hele dorp betrokken.
• De werkgroep Verkeer buigt zich over een digitaal verwijssysteem
voor parkeerders.
• De werkgroep Varen brengt advies uit over een actueel bootverhuurbeleid.
• De werkgroep Verblijven en Overnachten adviseert: hoe gaat
Giethoorn om met B&B’s, Airbnb’s en logies in woningen of
bijgebouwen?
• De werkgroep Openbare Ruimte maakt een plan voor groot
onderhoud van de ruimte rond de Dorpsgracht (paden, bruggen,
vonders, prullenbakken, groen, verlichting, riolering, nutsvoorzieningen).
• Er komt een informatiemarkt voor inwoners en ondernemers
(de uitnodiging volgt later!), zodat iedereen kan meepraten over
de nieuwe kaders voor bijvoorbeeld varen en B&B’s.
• Het tweede deel van de beschoeiing aan de Dorpsgracht, langs
het looppad, wordt vervangen.

Het zal niemand zijn ontgaan: 2018 was een roerig jaar. Wereldberoemd
Giethoorn is wel wat publieksaandacht gewend, maar soms leek ‘t of het
dorp de media domineerde met een stroom aan kleine en groeiende ergernissen. Goed nieuws was er gelukkig ook: partijen met één gezamenlijk
belang – een leefbaar en gastvrij Giethoorn – zetten gedeelde zorgen om in
rappe acties en vertaalden complexe vraagstukken in reële uitdagingen.

NOG EVEN IN HET KORT

EN… ACTIE!

een club zijn voor álle bewoners.’
‘Het dorp moet zich voorbereiden op een groeiende toeristenstroom’,
zegt Evert van Dijk, ‘we houden regelmatig enquêtes onder de inwoners van Giethoorn en daaruit blijkt duidelijk dat de zorgen breed
gedragen worden.’ De leefbaarheid in het dorp moet op één staan,
dat is voor ’t Gieters Belang het hoogste doel. ‘De laatste tien jaar
draaide hier alles om de hype van toerisme, nu is het hoog tijd dat
de bewoner voorop staat.’ De uitgevoerde quick wins zijn geslaagd.
‘De beschoeiing langs het pad is opgeknapt, er worden nog extra
prullenbakken geplaatst, het parkeren wordt gereguleerd en er is
recent begonnen met de aanvaarbeveiliging van de bruggen; dat
zijn ingrepen waar Giethoorn gelijk baat bij heeft.’

‘AL EEN STUK ONRUST WEG’

‘WE GROEIEN NAAR ELKAAR TOE’

‘VERTROUWEN MOET GROEIEN’

Zorgen over de toekomst zijn er nog wel. ‘Toerisme reguleren door
spreiding is natuurlijk prima, maar wij vrezen dat transferia aan de A6
en A32 juist een aanzuigende werking op de toerist zullen hebben, dit
willen we dan ook graag vooraf toetsen op draagvlak en leefbaarheid.’
‘Er worden miljoenen extra toeristen in Nederland verwacht de komende jaren; wij moeten daar op voorbereid zijn, zorgen dat het
geen chaos wordt’, zegt Evert van Dijk. ‘Maar ook: lef en visie tonen.
Zorgen dat veiligheid, leefbaarheid en behoud van ons dorpskarakter kunnen bestaan naast duurzaam kwalitatief toerisme. Die kant
moeten we met elkaar op willen. Als partners groeien we gelukkig
naar elkaar toe.’

Het begin is er, al moet het onderling vertrouwen nog groeien, denkt
Erik Boer. ‘Als ondernemers en burgers willen we in een vroeg stadium betrokken worden bij ontwikkelingen en plannen in Giethoorn;
nu hebben velen het gevoel dat de gemeente nog te vaak op eigen
houtje te werk gaat. We hopen dat dat verbetert.’
Over de relatie tussen GO en ’t Gieters Belang zegt hij: ‘Soms staan
we lijnrecht tegenover elkaar. Neem de vaarverordening, dat is een
heet hangijzer. Ondernemers willen in Giethoorn hun geld verdienen, de vloot verhuren; burgers willen juist minder boten, minder
drukte op het pad. Ja, dat wringt wel eens. Maar we blijven samen
zoeken naar balans.’

‘We zijn vol enthousiasme in de gebiedsgerichte aanpak voor Giethoorn gestapt’, zegt Erik Boer van Giethoorn Onderneemt (GO),
‘en al zijn we er nog niet, er gebéurt wat in het dorp. Dat leidt al tot
veel positieve reacties.’
GO is blij met de ‘quick wins’, een reeks verbeterpunten voor snel
resultaat. ‘Het onderhoud in Giethoorn was de laatste vijftien jaar
ver beneden peil, dus dan moet je wel ineens veel tegelijk aanpakken.
Maar zichtbaar is al dat het groen en de bewegwijzering zijn opgekalefaterd. Het vervangen van – soms gevaarlijke - beschoeiing was
een heikel punt voor veel mensen. Daarmee is al een stuk onrust
weggenomen.’

Het wordt een
veelbelovend
nieuw jaar’

V.l.n.r. Erik Boer, Bram Harmsma en Evert van Dijk

ALLES OP EEN RIJTJE
Meer weten? Een compleet overzicht van alle 37 korte termijn-acties
staat op www.steenwijkerland.nl/giethoorn. Reacties, tips en
adviezen zijn altijd welkom op giethoorn@steenwijkerland.nl.
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