Inwoner Steenwijkerland
Arend Nijland
Molenweg 4
8355AT Giethoorn
Aan de leden van de Gemeenteraad van Steenwijkerland en
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Steenwijkerland.
Ik had hier graag gestaan tijdens de politieke markt vorige week, helaas zat ik toen voor mijn werk
iets te ver uit de buurt.
Geachte Leden van de Gemeenteraad en College van B&W van mijn gemeente Steenwijkerland,
Allereerst natuurlijk dank voor de geboden mogelijkheid om een woord tot u te richten.
Ik sta hier als inwoner van de gemeente Steenwijkerland, de gemeente die dat prachtige Nationaal
Park Weerribben en Wieden binnen haar grenzen heeft. Niet als lid van een organisatie, of een
plaatselijk belang, alleen als loyaal en betrokken inwoner van deze prachtige gemeente.
Natuurlijk kan ik mij heel goed voorstellen dat u denkt, wat wil die nou zeggen dan, een aantal van u
kent mij en weet dat ik woonachtig ben in één van die prachtige plaatsen, Giethoorn. En dat
voorafgaand aan de behandeling van het Bidbook…………… Is ie het niet eens met dit Bidbook?
Dat Bidbook ziet er prachtig uit, ik begrijp ook niet dat dit niet al die miljoenen heeft opgeleverd. Echt
ik heb het zelfs uitgeprint en in kleur. Ik ben onder de indruk van het feit dat er is ingespeeld op de
hele gemeente, alle dorpskernen, stadsgezichten, de “vlekken” op de kaart, allemaal benoemd,
chapeau daarvoor. In de wandelgangen word gezegd dat er meer overleg had moeten zijn. Als
bestuurder moet je soms knopen doorhakken, als u had moeten wachten op al die organisaties die er
ook iets over dachten te moeten zeggen was het nog niet klaar geweest en had het sowieso geen
geld opgeleverd en misschien nog wel erger, had het ook niet de aandacht gekregen die het nu wel
heeft.
Wees dus gerust is sta hier niet om dat Bidbook af te kraken, integendeel u hebt ondertussen
gehoord dat ik dat onderschrijf. Nu ben ik maar één inwoner van deze gemeente en u zult dan ook
niet wakker liggen over hoe één individu daar over denkt. Toch wil ik graag zien dat er iets aangevuld
word in dit document.
De toegangspoort naar Weerribben en Wieden, zo staat het omschreven in het Bidbook. Over
Steenwijk stad is het NS station het enige wat wordt benoemd. De aansluiting op het openbaar
vervoer wordt benoemd, hop on hop of perfect geregeld allemaal. En wat zou er nu mooier zijn dan
dat niet iedereen gelijk bij aankomst op station Steenwijk die bus in stapte maar via de “rode loper”
naar en door de binnenstad van Steenwijk loopt naar de bushalte bij Rams-Woerthe.
Eigenlijk is het dus een bijkomend voordeel dat ik vorige week niet hier stond omdat nu ook de
afdeling Steenwijkerland van de Fietsersbond dit idee omarmt, zij het per fiets. Je kunt dan ook direct
de mogelijkheid bieden om met een fietstaxi door die Stad naar de bushalte bij Rams-Woerthe
vervoerd te worden, met natuurlijk wel een halte bij de Oosterstraat en op de Markt. (combikaartje
fietstaxi en bus)
De binnenstad van Steenwijk, alles wordt in het Bidbook benoemd behalve juist het begin van die
reis, de reis door Weerribben en Wieden. En echt mensen daar ligt de kans>>>> we willen toch
spreiden?

Een rode loper van het station volgens de kortste route naar de binnenstad. Nu zie ik een aantal van
u denken “ja , leuk, al die leegstaande winkels, wat hebben we ze te bieden? ……………………………………
Nou alles, Natuurlijk moeten de pandeigenaren (ik zal geen namen noemen) van deze stad met z’n
allen wel iets aan achterstallig onderhoud en de te hoge huren van die panden doen. Maar mensen,
mensen wat liggen daar een kansen. Zorg dat er een paar winkels komen waar merken als Prada,
Gucci, Rolex of Louis Vuitton te koop zijn, als je dat bekend maakt hoeven al die Aziaten die toch
vooral geld willen uitgeven tijdens hun vakantie, niet eerst naar de Bijenkorf in Amsterdam en
kunnen ze vanaf Schiphol direct met de trein naar Steenwijk.
Daarnaast kun je een aantal leegstaande winkels benutten om informatie te geven aan de mensen
over de verschillende plaatsen in de Gemeente, een shop met informatie over Giethoorn, over
Vollenhove, over Blokzijl. Een info winkel over de vergeten beroepen de Punterbouwer, rietsnijder en
visser. (Hier wil ik ook nog wel eens iets over zeggen maar wat is nu 5 minuten). In Steenwijk stad
kunnen de toeristen al beginnen met geld uitgeven en het reisdoel voor de gemeente bepalen.
Ik zie dat nu enkele mensen elkaar aankijken, “dat lijkt toch heel erg op de VVV van vroeger?” of de
VTRB die we in onze gemeente ook nog onderbrengen. Inderdaad dat is zo en als je dat over een
aantal leegstaande panden verdeeld dit kan het straatbeeld verlevendigen. Daar heeft volgens mij
iedereen belang bij, leven, een bruisende stad, Steenwijk. Steenwijk echt als start van je verblijf in
Weerribben en Wieden.
Dan dat transferium langs de A 32, naar nu blijkt is daarvoor geen geld. Nou dan is dit is toch perfect
te combineren met de Hypermarkt, Laat de projectontwikkelaar een parkeerterrein aanleggen waar
je u tegen zegt, een prachtig parkeerterrein, op gemeente grond. Hij mag er 10 jaar voor
aanlegkosten gebruik van maken, alles goed contractueel vastleggen, een soort van erfpacht. Een
luxe Hotel er bij (gewoon drie Valkstaken tegen elkaar uitspelen) en kom maar op met de verdeling
van het toerisme. En wees niet bang voor het onbekende, die Hypermarkt, mits goed ingevuld,
levert echt veel op. Denk je dat de meubelboulevard in Zwolle last heeft van Ikea? Nee hoor als het
bij de buren regent gaat het bij jou echt wel druppelen.
Ik ben inwoner van de gemeente Steenwijkerland, Steenwijk is mijn hoofdstad, ik wil dat het goed
gaat met die stad, Die stad moet de allure hebben van de hoofdstad en dat hoeft niet te betekenen
dat het ondersneeuwen moet omdat andere plaatsen grotere toeristische trekpleisters zijn. Een
mooi voorbeeld is Zaandam dit is ook een hoofdstad van een gemeente die de Zaanse Schans als
grootste trekpleister heeft.
Laten wij er dan alles aan doen dat Steenwijk en dus ook Steenwijkerland bruist.
Graag wil ik mijn verhaal besluiten met een groot compliment om ook de buurgemeenten in dit plan
te benoemen, samen de regio versterken, samen de schouders er onder. Samen met de inwoners,
houd ze op de hoogte en loyaliteit zal dit bestuur ten deel vallen.

