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Giethoorn
conform artikel 39 reglement van orde
 
Geacht college, 
 
In ons prachtige dorp Giethoorn is sprake van overlast als gevolg van het vaarverkeer in 
de smalle dorpsgrachten. Voor velen veroorzaakt het huidige vaarverkeer een 
onaanvaardbare overlast. In het tripartiete overleg van gemeente met Giethoorn 
Onderneemt en ‘t Gieters Belang is de overlast een onderwerp van gesprek. Dat er 
sprake is van overlast, is voor iedereen duidelijk. 
De wethouder heeft namens het College deze zomer aan de gemeenteraad beloofd dat 
de vaarverordening geactualiseerd zal worden en dat deze zomer handhaving nog plaats 
zal vinden op basis van de huidige vaarverordening. 
Er heeft echter slechts in beperkte mate handhaving plaatsgevonden en de irritaties 
lopen hierdoor op. Over het niet handhaven zijn inmiddels schriftelijke vragen gesteld 
door GroenLinks. Ook ’t Gieters Belang heeft gereageerd op het gegeven dat handhaving 
van de vaarverordening op bepaalde onderdelen toch niet heeft plaatsgevonden. 
Ondanks de met partijen gemaakte afspraken dat dit wel per 1 juli 2019 zou gaan 
plaatsvinden.

Echter als de wethouder zijn toezeggingen namens het College niet nakomt, voelen de 
inwoners zich niet serieus genomen en bestaat het risico dat zij vertrekken van de 
overlegtafel, hetgeen tot grotere chaos en irritatie kan leiden. 
 
Het roept bij D66 de volgende vragen op: 
 
1. Kan het College niet ingrijpen of durft het College niet in te grijpen? 
2. Als het College niet in kan grijpen, waarom heeft het College dit dan niet met 
onderbouwing aan de overlegpartners, de inwoners  en aan de raad meegedeeld en 
uitgelegd? 
3. Vanaf welke datum gaat het College ingrijpen? 
4. Hoe houdt het College de vertegenwoordigende partijen en dus de inwoners aan tafel? 
5. Is het College het ermee eens dat zolang er niet ingegrepen wordt, brutalen de halve 
wereld hebben en inwoners niet beschermd worden? 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Emmy Elgersma 
Fractie D66


