Memo Visie op Giethoorn en Coronacrisus
Ruim een jaar lang hebben vertegenwoordigers van Giethoorn Onderneemt (GO), ’t Gieters Belang (GB)
en Gemeente Steenwijkerland eendrachtig samengewerkt aan een gezamenlijke visie op de toekomst van
Giethoorn. De visie heeft drie breed gedragen uitgangspunten:
1. Giethoorn blijft een prettige plek om samen te leven (samen wonen, werken, ondernemen, ontspannen
etc.);
2. de kwaliteiten van dit bijzondere dorp blijven behouden en worden, waar mogelijk, versterkt;
3. Het dorp moet ‘vitaal’ blijven: er moet ruimte blijven om mee te kunnen groeien met nieuwe wensen
en, om Giethoorn ook in de toekomst ‘vitaal’ te houden, moeten aanpassingen mogelijk blijven.
Inzetten op balans tussen economie, ecologie en leefbaarheid
De inzet van de drie partners in dit visietraject is geweest om een goede balans te behouden (of te krijgen)
tussen economie, ecologie en leefbaarheid. De visie op Giethoorn beoogt voor de langere termijn
oplossingen te zoeken die de balans behouden of versterken.
De tijden zijn veranderd: ‘niet morgen, maar vandaag’
‘Niet van vandaag op morgen’, is de titel van de laatste alinea van de samenvatting van de visie op
Giethoorn. Maar de tijden zijn door de corona crisis veranderd. Ingrijpend, langdurig en ontwrichtend.
Met grote onzekerheden voor de nabije toekomst, maar ook op de middellange termijn is er geen enkele
zekerheid. Daarom geldt voorlopig het omgekeerde: ‘niet morgen, maar vandaag!’ Wat heeft het voor zin
om uitgebreid bij de toekomst stil te staan, als het voor veel ondernemers onzeker is of er voor hen wel
een toekomst is.
Maximale ondersteuning van ondernemers
De gemeente Steenwijkerland realiseert zich dat momenteel maar één ding voor ondernemers van belang
is en dat is overleven. En natuurlijk geldt voor bewoners grotendeels hetzelfde, want zij zijn ook voor een
belangrijk deel afhankelijk van de (vrijetijds)economie die zo zwaar onder druk staat. Daarom zal de
gemeente veel werk maken van een herstelactieplan, waarbij ondernemers maximaal ondersteund
worden in hun pogingen om hun onderneming en hun dorp overeind te houden. Samen met partners als
MarketingOost, Provincie Overijssel, NBTC en Rijk gaan we maximaal inzetten op versterking van de
economie en daarmee het behoud van leefbaarheid in Giethoorn en in de regio. We zullen ons vooral
richten op de Nederlandse toerist (nog steeds verreweg de grootste doelgroep!) die voorlopig geen verre
reizen maakt, maar vooral geïnteresseerd is in de cultuurhistorie en de authenticiteit van Giethoorn en
Weerribben-Wieden.
Bij herstel aan de slag met heldere uitgangspunten
Betekent dit dat we de visie terzijde schuiven? Geenszins, want de drie genoemde uitgangspunten blijven
onverminderd van kracht. Ook de keuze van interessante doelgroepen die flink bijdragen aan de lokale
en regionale economie blijft gehandhaafd. De trots op het dorp en de wens om het dorp authentiek (en
een beetje ‘vreemd’ te houden) blijft een gezamenlijke drijfveer. En het unieke water blijft de
‘ruggengraat’ van Giethoorn en vormt de link met het land van Weerribben en Wieden. Daarom is het
belangrijk dat de visie wordt vastgesteld. We nemen extra tijd, zodat de werkgroep voldoende
gelegenheid heeft om de uitkomsten van de inspraakprocedure af te wegen en de visie daar op aan te
passen. Vervolgens leggen we de visie ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor, zodat we bij de eerste
tekenen van herstel aan de slag kunnen op basis van een vastgestelde visie en heldere uitgangspunten.
Ook ontwikkelingen die tijdens het visieproces on hold zijn gezet kunnen dan aan de visie getoetst
worden.
De lokale gemeenschap op 1: samen voor elkaar
Natuurlijk hopen (en verwachten) wij dat er ook weer andere tijden komen, dat de wereldeconomie
aantrekt en dat ook de ondernemers (economie) en bewoners (leefbaarheid) daar van profiteren.
Voorlopig houden we echter rekening met andere tijden! De gemeente staat zij aan zij met ondernemers
en bewoners, want samen vormen zij de lokale gemeenschap en die staat in Steenwijkerland nog steeds
op 1!

