
Nieuwsbrief Ondernemersvereniging Gaastmeer november 2021 
 
Beste leden, 
 
Deze nieuwsbrief is om jullie over een aantal punten te informeren. Totdat we 
fysiek bij elkaar kunnen komen is dit voorlopig hoe we het contact zullen 
onderhouden. 
 
De Algemene Ledenvergadering 
 
De ALV van 12 november 2021 is noodgedwongen doorgeschoven naar een 
latere datum. Door de snelle verandering in de situatie rondom de corona 
pandemie heeft het bestuur besloten de vergadering niet door te laten gaan. 
Een nieuwe datum is 11 maart 2022. Dit is net voor de start van het nieuwe 
watersportseizoen. Een goed moment.  

 
Voortgang  
 
Renovatie kade 
De gemeente heeft de aanbesteding gegund aan aannemersbedrijf Jansma uit 
Drachten. Dit bedrijf is nu bezig met de voorbereiding en inkoop materialen. 
Zodra dit is afgerond wordt de projectplanning gecommuniceerd. De 
contactpersoon van de gemeente zal Ondernemersvereniging Gaastmeer op de 
hoogte houden. We zullen als bestuur jullie zo snel mogelijk benaderen wanneer 
er meer bekend is. 
Via Dorpsbelangen Gaastmeer hebben we vernomen dat de omwonenden via 
een brief door de gemeente op de hoogte gesteld worden van de 
werkzaamheden. 
 
Bereikbaarheid via het water 
 
Een telkens terugkerend thema is de bereikbaarheid van Gaastmeer over het 
water. Voldoende diepgang van de vaarroutes is hierbij essentieel. De diepgang 
is niet het enige thema. Waterberging, waterkering en afvoer hangen hier mee 
samen en hebben een directe invloed op de leefbaarheid en economische 
activiteit van Gaastmeer. Het idee is om vanuit de vereniging een werkgroep 
samen te stellen die zich hierin verdiept. Zodoende kan de vereniging een 
effectieve gesprekspartner zijn voor bijvoorbeeld de gemeente, het waterschap 
en/of de provincie.  
Belangstellenden hiervoor kunnen zich alvast bij het bestuur aanmelden.   
 
 
 



Communicatie Ondernemend Gaastmeer 
 
De website voor OG is klaar. Alle leden staan genoemd. Om beter zichtbaar te 
zijn is het leuk een foto en een korte tekst over jezelf en/of je bedrijf of 
organisatie in te leveren via info@ondernemendgaastmeer.nl  
Het bestuur kan dit niet zomaar voor de leden invullen. 
De bedoeling was de website te bespreken tijdens de ledenvergadering. Heb je 
opmerkingen of vragen over de website, geef het door via het e-mailadres. 
De website werkt als digitaal platform goed om als vereniging en naar buiten toe 
te communiceren. Zie verder:  https://www.ondernemendgaastmeer.nl/ 
 
Ondernemersfonds 
 
Het bestuur OG is benaderd door de fondsmanager van Ondernemersfonds 
SWF. Hij wil graag in gesprek over wat het voor de vereniging kan betekenen 
om deelnemer te worden van het Ondernemersfonds. Wij stellen voor de 
fondsmanager te vragen een presentatie te houden over de werking van het 
Ondernemersfonds tijdens één van onze bijeenkomsten. 
Om alvast inzicht te hebben: https://ondernemersfondsswf.nl/ 
 
Contacten en verzoeken 
 
Dorpsbelangen Gaastmeer vraagt om een reactie van ondernemers die 
geïnteresseerd zijn een bewegwijzeringsbordje te plaatsen in het dorp. Stuur 
hiervoor een mail naar: ponghalder@degaastmar.nl  
In het geval er al een bord is geplaatst en je geen reactie stuurt dan ontvang je 
een factuur m.b.t. een eventueel bestaand bord (of borden). 
 
VVV Waterland van Friesland 
 
De volgende link is als extra nieuws toegevoegd. 
VVV Waterland van Friesland Jaarplan 2022 
 
Afsluitend 
 
We hadden als bestuur heel graag de leden dit jaar willen spreken om samen de 
vereniging ‘een gezicht’ te geven en plannen te maken. De vergadering is 
uitgesteld naar 11 maart a.s. In de tussentijd spreken we velen van jullie vast en 
zeker in het voorbijgaan. Het blijkt uit de afgelopen periode dat hieruit ideeën 
voortkomen die goed samen opgepakt kunnen worden.  
Jullie kunnen ons ook mailen via info@ondernemendgaastmeer.nl  
 
Namens het bestuur OG, groet Gerard Burgers 


