
Hierbij de vierde nieuwsbrief om jullie op de 
hoogte te houden van de werkzaamheden in de 
Woonschepenhaven.

Steigers bij afsluitdeur
Firma Vegter heeft inmiddels bij de afsluitdeur de 
steigers geplaats. Hiermee wordt het eenvoudiger 
om te kunnen afmeren en vervolgens de 
afsluitdeur te bedienen in het geval je in of uit wilt 
varen. De afmeervoorziening aan de buitenzijde 
zal nog afgewerkt worden door middel van een 
‘afdekplaat’ op de damwand, zodat het in- en 
uitstappen op een veilige manier kan.

Afmeervoorziening boten aan de dijk
Inmiddels zijn voor de boten aan de dijk de locaties
voor de afmeerpalen bepaald. Met de betreffende 
bewoners zal ik dit bespreken om zo te komen tot 
een definitief akkoord. Zodra bekend is wanneer 
gestart zal worden met de plaatsing wordt dit aan 
jullie bekend gemaakt.

Groenbeheer
Binnenkort zal een tweede ronde plaatsvinden in 
het groenbeheer. Naast de buiten- en binnendijk 
zullen ook daar waar nodig de stroken naast de 
weg worden gemaaid. Op de dijk staan ook nog 
spullen opgeslagen (zoals een aanhangwagen en 
een bootje). Aan de eigenaren het verzoek om 
deze blijvend weg te halen. 

Inventarisatie knelpunten Woonschepenhaven
Het WCG heeft de inventarisatie laten uitvoeren 
en inmiddels aangeboden aan de burgemeester en
wethouder Van der Schaaf. Binnenkort zal deze 
inventarisatie besproken worden met het WCG 
door de wethouder. In overleg met het WCG zullen
jullie op de hoogte worden gehouden van de 
uitkomst hiervan.

Hernummering en nieuwe ligplaatsvergunningen
Door de verplaatsing van een aantal boten zijn de 
adresnummers niet meer in een logische volgorde.
Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar
inmiddels zijn de aanpassingen klaar en aangepast 
in het BAG (Basis Administratie Gebouwen). 
Vandaag, 19 mei, zal ik met Enexis de ronde doen 
in de Woonschepenhaven voor een finale check op
de aansluitingen. Hierbij zullen de codes op de 
meter in de nutskasten gecontroleerd worden. Nu 
de hernummering klaar is zal ook gestart worden 
met het verstrekken van nieuwe 
ligplaatsvergunningen daar waar dit nodig is. Ik zal 
de betreffende bewoners/eigenaren hiervan op de
hoogte houden.

Standplaatsen kermisexpoitanten
Helaas is het rapport mbt het bodemonderzoek 
nog niet opgeleverd. Zodra hier informatie over 
bekend is zal ik jullie hiervan op de hoogte stellen.

Bestemmingsplan
Binnenkort zal gestart worden om te komen tot 
een nieuw bestemmingsplan oa de 
Woonschepenhaven. Doel is om de bewoners hier 
ook bij te betrekken. Van een aantal bewoners heb
ik gehoord dat het wellicht een goed is idee is om 
per steiger een bewoner hierin te laten 
deelnemen. Mogelijk dat we bij de start eerst een 
bewonersbijeenkomst zullen organiseren, zodat 
iedereen op de hoogte gebracht kan worden van 
dit proces. Dit wordt nog overlegd met de 
projectleider. Ik zal jullie hiervan op de hoogte 
houden.

Verkeersdrempel
Zoals jullie zelf vast al geconstateerd hebben…ter 
hoogte van steiger vier is een verkeersdrempel 
aangebracht. Hiermee is tegemoet gekomen aan 
de wens van de bewoners. We willen nu eerst 
samen met jullie beoordelen of dit effect heeft op 
de veiligheid voor wat betreft snelheid waarmee 
gereden wordt in de Woonschepenhaven. In een 
later stadium kunnen we met elkaar beoordelen of
dit afdoende is of dat het wellicht mogelijk is om 
nog een drempel te plaatsen.
 

Vragen/opmerkingen
Mocht je naar aanleiding van bovenstaande vragen
of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact 
met mij op.

Henk van der Velde, 19 september 2017
henk.van.der.velde@groningen.nl
050-367 8004
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