Vereniging Dorpsbelangen Giethoorn
Aan:
College B&W Steenwijkerland

Datum : Giethoorn, 4 mei 2020
Betreft : Coronamaatregelen Giethoorn en 1,5 meter economie

Geacht College van B&W,
De afgelopen anderhalve week hebben diverse gesprekken plaatsgevonden tussen medewerkers van de
gemeente en vertegenwoordigers van diverse belangenorganisaties zoals KopTop, Marketing Oost,
Koninklijke Horeca Nederland, Giethoorn Onderneemt en ’t Gieters Belang.
De inhoud van deze gesprekken is met name gericht op het toegankelijk maken van Giethoorn voor
toeristen, de wijze waarop dit zou kunnen plaatsvinden, met welke scenario’s rekening moet worden
gehouden en hoe de diverse opties zich verhouden tot de volksgezondheid en de nog steeds geldende ‘1,5
meter samenleving’. Bij een aantal gesprekken en inmiddels gevormde werkgroepen zijn de lokale partijen
Giethoorn Onderneemt en ’t Gieters Belang actief aangeschoven.
Tijdens de gesprekken is namens het bestuur van ’t Gieters Belang aangegeven dat de volksgezondheid en
de maatregelen van de regering in deze fase leidend moeten zijn!
De essentie van deze maatregelen is op dit moment nog altijd: blijf zoveel mogelijk thuis, werk vanuit huis
als dat kan en houd 1,5 meter afstand. Als we ons hier allemaal aan houden, komt er voorzichtig ruimte.
Dat wordt de verdienste van ons allemaal: omdat we ons aan de maatregelen houden, kunnen we kleine
stapjes vooruitzetten.
Binnen de besprekingen deze week zijn er door de gemeente, GO en GB verschillende scenario’s
aangedragen. Als resultaat zijn dit weekend de twee overgebleven plannen voor eenrichtingsverkeer op het
pad en het reserveringssysteem met exclusiviteit in het dorp onder de loep genomen.
’t Gieters Belang is van mening dat er binnen een reeks van knelpunten en verscheidene plaatsen op het
pad het gereguleerd aanhouden van 1,5 meter afstand een onmogelijke opgave is. De ervaringen die
afgelopen weken zijn opgedaan, is dat een aanzienlijk deel van de bezoekers niet opzij stapt of zich niet
bewust is van de nabijheid van passanten. Het invoeren van het fietsverbod biedt in onze ogen geen
oplossing. De fiets creëert feitelijk nog afstand en het zijn met name de voetgangers die, zeker als het er
meer worden, voor onveiligheid zullen zorgen. Indien het pad eenrichtingsverkeer wordt, zal niet
voorkomen kunnen worden dat opstoppingen ontstaan en op vele momenten de anderhalve meter niet
gewaarborgd kan worden. Waarbij in onze ogen juist de aanwonenden door maatregelen zoals het
fietsverbod en eenrichtingsverkeer in onevenredige mate getroffen worden.
Uiteraard zijn we er voorstander van dat de Gieterse economie langzaamaan weer kan opstarten en
ondernemers hun bedrijfsactiviteiten op kunnen pakken. Maar uitgangspunt daarbij moet in onze ogen zijn
dat bij alle ontwikkelingen/activiteiten de volksgezondheid van bewoners en bezoekers gewaarborgd moet
zijn!
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Vereniging Dorpsbelangen Giethoorn
Binnen het 2e scenario zou - totdat de maatregelen van de regering versoepelen en de 1,5 meter losgelaten
wordt – er een ticket/reserveringssysteem moeten worden ontwikkeld waarbinnen het dorp exclusief
toegankelijk is voor bestemmingsverkeer. Dit voorstel, als resultaat vanuit de werkgroep, is gedeeld met
het bestuur van ’t Gieters Belang van waaruit een inhoudelijke reactie is gegeven aan uw medewerkers.
Inhoudende:









Ontwikkel een ticket/reserveringssysteem waarbinnen het dorp exclusief toegankelijk is voor
bestemmingsverkeer. Bootverhuur, afhalen restaurants (na 20 mei mogelijk ook bezoek
restaurants), t.z.t. musea, souvenirs etc. kunnen vanuit een reserveringssysteem volop doorgang
vinden. Catering zoals lunchpakketten, ijsverkoop etc. moeten worden onderzocht maar ook daar
zijn mogelijkheden.
Realiseer een eenrichtingsverkeer op het water waarbinnen niet mag worden ingehaald.
Bewoners hebben volledig bewegingsvrijheid in wandelen, varen en fietsen.
Authentieke dorp kan vanuit de boot volop worden beleefd zonder daarbij de cultuurhistorie aan te
tasten.
Binnen het reserveringssysteem is het pad exclusief toegankelijk voor bestemmingsverkeer en niet
toegankelijk om vrij te recreëren. Op deze manier kunnen problemen t.a.v. veiligheid en
volksgezondheid – ook na 20 mei en bij drukte – nagenoeg worden uitgesloten. I.t.t. andere
scenario’s kunnen op deze manier de aantallen worden gestuurd en worden we niet verrast door te
grote drukte. Sluiten van het dorp – lockdown – zou meer schade aanrichten en moeten we met z’n
allen voorkomen.
Dorpsgracht exclusief voor verhuur, de in het dorp gelegen vakantieparken en campings en
bewoners.

We spreken onze zorgen uit over de ideeën/plannen die nu worden uitgewerkt en beslissingen die (wellicht)
worden genomen. Het reserveringssysteem biedt zeker mogelijkheden en tegen deze achtergrond vragen
wij ons oprecht af hoe u de volksgezondheid gaat waarborgen, op welke wijze u uw verantwoordelijkheid
inzake de veiligheid van bewoners gaat nemen en een gedegen controle- en handhavingssysteem gaat
organiseren.
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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