Vereniging Dorpsbelangen Giethoorn
Aan:
Heer Kleen
Heer van Voornveld
Postbus 162
8330 AD Steenwijk

Datum : Giethoorn, 2 maart 2020
Betreft : Beschermingslat robotmaaier

Geachte heer Kleen en heer van Voornveld,
Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende.
De afgelopen tijd heeft ’t Gieters Belang diverse berichten van bewoners ontvangen waarin zij ons laten
weten dat van de zijde van de gemeente negatief is gereageerd op het aanbrengen van een
beschermingslatje op de beschoeiing, om te voorkomen dat robotmaaiers in de gracht vallen. Zowel ten
aanzien van het aanbrengen van een latje op de beschoeiing in eigendom van de gemeente alsook daar
waar het de eigen beschoeiing betreft. Dit gaat zelfs zover dat bewoners ons hebben geïnformeerd over dat
er dwangsommen worden opgelegd mits het latje op de beschoeiing (daar waar het eigendom van de
bewoner betreft) niet wordt verwijderd.
Wij zijn verbaasd en ook enigszins ontstemd. Voor zover we hebben begrepen zou het latje niet zijn
toegestaan omdat dit niet past binnen het beschermd dorpsgezicht. U kunt zich voorstellen dat wij dit
bijna niet konden geloven. Reeds jaren wordt het centrum van het dorp ontsierd door niet vergunde of
toegestane reclameborden, waarvan nu al lange tijd duidelijk is dat dit tegen alle regels in wordt gedoogd.
Daarnaast is er geen actie ondernomen t.a.v. de brugpijlers die opeens binnen de beschoeiing staan en
loopsteigers welke ook zeker niet binnen het dorpskwaliteitsplan passen. En dan zouden bewoners die een
minuscule constructie aanbrengen om de robotmaaier - die er overigens voor zorgt dat tuinen er strak
gemaaid bijliggen - te beschermen, direct worden ‘aangepakt’ middels een opdracht tot verwijdering op
straffe van een dwangsom!
Wij gaan er vanuit dat dit een ‘slip of the pen’ is en dat ook u zich kunt voorstellen dat dit naar het dorp
toe bijna niet uit te leggen valt. Groots zichtbare reclame uitingen vaak tegen alle regels in worden
geaccepteerd. Het beschermd dorpsgezicht moet daar blijkbaar al jaren voor wijken. Maar een latje…..
daar valt men over en wordt een stevig handhavingsbeleid op toegepast.
Het is in ons aller belang dat ook door u actie wordt ondernomen om hier toch een acceptabele oplossing
voor te vinden. In ieder geval een andere dan het opleggen van een dwangsom. Het dorp zal er niet bij
gebaat zijn als bewoners allerlei oplossingen bedenken achter de beschoeiing, om uiteindelijk toch de
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robotmaaier te kunnen beschermen. Ook zou het jammer zijn als tuinen niet meer onderhouden worden,
juist dat hoort bij de charme en uitstraling van ons dorp.
Als laatste, evenmin van belang, vragen wij u mee te denken om duurzame oplossingen te integreren
waarbij grasmaaiers met ontploffingsmotoren mogelijk verledentijd worden in het dorp Giethoorn.
Graag zouden wij met u in overleg willen welke oplossingen mogelijk zijn om de bewoner te faciliteren in
het praktische onderhoud van de tuin. Zodat een constructie wordt bedacht die mogelijk uniform kan
worden toegepast en passend is.
Ik hoor graag zo spoedig mogelijk van u.
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
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