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MASTERPLAN GIETHOORN VOOR DE TOEKOMST! 

VVD Steenwijkerland organiseert op 14 juni 2017 een brainstorm-avond over de toekomst van Giethoorn: 
“Giethoorn, wonen, leven en werken; nu en in de toekomst! 

Toenemend toerisme van buiten Europa voor economie en werkgelegenheid goede zaak 

Giethoorn ervaart vanaf 2015 weer een stijgende lijn in het toerisme, voornamelijk veroorzaakt door 
internationaal toerisme van buiten Europa. Aziatische groepen, maar ook Arabieren, Indiërs , Israëli’s, Oost-
Europeanen etc. Voor de economie en werkgelegenheid is dit een heel goede ontwikkeling. 

Veiligheid, leefbaarheid en authenticiteit staan onder druk 

De VVD signaleert echter dat de toename van het toerisme en ook de wijziging van het type toerist (van buiten 
Europa) ook maken dat de leefbaarheid in het geding komt. Bovendien concentreert het toerisme zich op een 
erg beperkt gebied, zodat de unieke waarden van het gebied: de prachtige natuur, rust en authenticiteit in het 
dorp in gevaar komen.  

Ook zorgt de toenemende drukte voor overbelasting van verkeersstromen, parkeerproblemen, fietsers op 
autobanen, opstoppingen in vaarroutes, stijgende vraag naar Openbaar Vervoer etc. 

Balans economische waarde/werkgelegenheid en leefbaarheid is van belang 

Wij krijgen signalen dat dit probleem in toenemende mate de aandacht vraagt van inwoners en ondernemers 
van het dorp. De leefbaarheid moet natuurlijk goed blijven, maar ook de economische 
waarde/werkgelegenheid is van belang. 

VVD gaat hierover graag met zowel inwoners als ondernemers in gesprek 

VVD Steenwijkerland hoort graag van de inwoners en ondernemers van Giethoorn wat er nodig is voor een 
goede balans tussen economisch belang, veiligheid en het behouden van de authentieke waarden van 
Giethoorn en de leefbaarheid van Giethoorn. Ook hoort de VVD graag op welke wijze zij vanuit de politiek kan 
bijdragen aan een goede oplossing voor dit vraagstuk.  

Masterplan Giethoorn voor de toekomst 

VVD denkt hierbij aan een meerjaren masterplan voor Giethoorn waar infrastructuur, veiligheid, economie, 
openbaar vervoer, leefbaarheid etc. essentiële onderwerpen zijn.  

De bijeenkomst is woensdag 14 juni 2017 om 19.30 uur in het Kulturhus in Giethoorn. Iedereen is van harte 
welkom!  
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