
Nieuwsbrief Ondernemersvereniging Gaastmeer Juni 2021 
 
Beste leden, 
 
Een nieuwsbrief betekent dat er iets te melden is. In elk geval dat we als bestuur 
met jullie in contact willen blijven. In ieder geval over de bedrijvigheid in 
Gaastmeer, het contact en de communicatie, de gasten die we mogen 
verwelkomen, de aanpassingen van de coronamaatregelen enz. 
 
De Algemene Ledenvergadering 
 
De ALV van 2020 kon niet doorgaan. Een nieuwe vergadering wordt gepland 
voor het najaar 2021. Hier willen we de presentatie VVV Waterland van 
Friesland weer in op nemen. De voorbereiding is in gang gezet en de financiële  
verslaglegging OG is dan ook klaar. 

 
Voortgang prioriteiten agenda 
 
Renovatie kade 
De gemeente SWF heeft een omgevingsvergunning aangevraagd en verkregen 
voor de renovatie van de kade op basis van de bestaande (boog en koof) 
structuur. Dit betekent dat het historisch aangezicht ook door de keuze van de 
bouwmaterialen (staal en steen) behouden blijft. Achter de kade muur worden 
damwanden gedrukt voor de versteviging en om verzakking in de toekomst te 
voorkomen. De werkzaamheden zullen na het vaarseizoen beginnen. 
Voor de periode dat de J.J.Hofstrjitte afgesloten moet worden zal een voorlopige 
ontsluiting worden gerealiseerd via de Turfdyk en dan achterom de volkstuinen 
via het perceel van boerderij Ykema naar camping Flapper. Zowel omwonenden 
als recreatie bedrijven blijven hierdoor toegankelijk.  
 
Uitbreiding aanlegplaatsen haven 
In overleg met de havenmeester en Dorpsbelangen was het idee om drijvende 
aanlegsteigers te realiseren voor kleine bootjes aan de beide noordzijden van de 
’Feyta Schaer Brêge’ zodat er ook meer capaciteit komt voor de wat grotere 
boten. Alhoewel de gemeente dit een goed idee vindt, is er helaas geen budget 
voor. 
 
Extra aanleg mogelijkheid voor Charter schepen / Skutsjes  
Bij een rondgang en overleg met eigenaren van percelen grenzend aan de Noord 
kant van ’t Piel (ter hoogte van de zwem steiger / Boerderij Flapper, Camping 
Flapper) is gebleken dat hier geen draagvlak voor is.  
 
 



Horeca 
 
Na een lange periode van lockdown schijnt er weer meer licht aan het einde van 
de tunnel. De terrassen zijn weer geopend en versoepelingen zijn aangekondigd. 
De situatie rondom alle maatregelen heeft veel impact gehad en zal komend 
seizoen naar verwachting nog wel verschillende aanpassingen vragen. 
Inmiddels gaat de verbouwing van d’Ald Herberch de laatste fase in. We zijn als 
OG blij dat het gebouw op een bij Gaastmeer passende manier is opgeknapt en 
dat de nu geldende horeca-eisen zijn geborgd. Het is een ‘gouden plakje’ met de 
bijbehorende aantrekkingskracht waar ondernemers in de toeristische sector 
belang bij hebben. Ook restaurant Boppe de Golle is weer geopend. 
 
Recreatie en andere bedrijvigheid 
 
De recreatie is weer helemaal open. De winkel is continu geopend gebleven, met 
nog steeds de geldende coronamaatregelen. Andere branches gaan ook verder en 
sommigen hebben maar weinig gemerkt van de maatregelen. Alles nog voor 
ieder afzonderlijk geldende regels. We wensen iedereen veel succes komend 
seizoen! Is contact over de huidige stand van zaken rondom corona gewenst, 
mail of bel ons. 
 
Communicatie Ondernemend Gaastmeer 
 
Om de communicatie goed en transparant te laten verlopen is het opzetten van 
website voor OG een prima manier. Er kan 2x per jaar een nieuwsbrief 
gekoppeld worden. Ook niet leden kunnen zo lezen wat er gebeurt en wellicht 
helpt dit ook om nog meer bedrijven en organisaties enthousiast te maken om lid 
te worden. 
 
Accountteam SWF Ondernemers  
 
Door de Gemeente SWF is de volgende persoon in het accountteam voor ons 
gebied aangewezen: 
Voor de bedrijven in Gaastmeer e.o.: Jan Tadema, 06-25717021 
De eerste contacten zijn gelegd en wijzen op een goede samenwerking. 
 
Evenementen in de zomer 
 
Heel voorzichtig kan hierover nagedacht worden.  
Stichting Palingklipper Gaastmeer wil starten met een try-out voor het 
vervoeren van passagiers naar een aantal in de omgeving georganiseerde 
evenementen. Bijvoorbeeld een bezoek aan een concert in het oude kerkje van 
Sandfirden, een bezoek aan de streekmarkt in Woudsend, of een bezoek aan de 



visserij dagen in Workum. Stichting Palingklipper “de Voorwaarts” treft 
voorbereidingen voor het geval dit soort evenementen weer doorgang gaan 
vinden. 
 
Verzoeken 
 
Gemeente SWF had een verzoek ingediend voor de plaatsing van een 
Toeristische Overstap Punt (TOP). Als bestuur hebben we besloten hier niet 
verder op door te gaan omdat de omgeving van Gaastmeer niet aan een aantal 
criteria kan voldoen. Met name de verwerking van grotere toeristische 
verkeersstromen pas niet binnen de bestaande infrastructuur van Gaastmeer en 
directe omgeving.  
Van Wurkgroep Oer de Gaastmar is een subsidieverzoek ontvangen voor de 
vernieuwing en plaatsing van de 23 fotoborden met op elk bord een grote foto 
en bijhorende tekst van die plek in het verleden. De bestaande foto’s waren 
verouderd en de borden verkeerden in slechte staat. De borden zijn onderdeel 
van een historische wandelroute met een bijhorend boekje door Gaastmeer. Op 
een totaal begroting van EUR 2136,-- is een subsidie verzoek van EUR 200,-- 
van onze vereniging door ons goed bevonden. 
  
Contacten 
 
Met Dorpsbelangen Gaastmeer is contact omdat verschillende onderwerpen 
elkaar overlappen. 
Met de stichting recreatie Oudega is er over en weer contact om elkaar beter te 
leren kennen en zo eventuele samenwerkingen te onderzoeken. Contact met de 
ondernemersverenigingen Heeg, Workum, en Woudsend zal in de toekomst 
verder worden ingevuld. 
Met VVV waterland van Friesland is contact over recreatie en toerisme in 
Zuidwest Friesland. Om op te hoogte te blijven, zijn onderstaande links 
interessant: 
Gastvrij WvF - seizoenverlengen.pdf (~479 KB) 
LINK NAAR HET JAARVERSLAG 

 
Afsluitend 
 
Het komend seizoen wordt weer bijzonder. Dat is al vooraf duidelijk! We zien er 
naar uit jullie in het najaar weer ‘live’ te ontmoeten. Tot die tijd communiceren  
we nu via deze nieuwsbrief of via een gerichte mail als dat nodig is. 
Zijn er opmerkingen, of wil je een aandachtspunt delen of heb je een leuk 
initiatief, mail ons via info@ondernemendgaastmeer.nl 
 
Namens het bestuur OG, Gerard Burgers 


