
Afsluitdeur
Naar ik begrepen heb functioneert de afsluitdeur 
nu naar behoren. Inmiddels hebben we vanuit 
Stadsbeheer gekeken bij de deur naar aanleiding 
van de klachten over meer overlast door 
“golfslag”. Bij de oude deur zat er een ijzeren plaat
onder de waterspiegel. Bij de nieuwe deur is dit 
overigens ook het geval. We gaan nu onderzoeken 
of de diepgang onder de deur wellicht groter is 
waardoor er meer ruimte is onder de deur. 
Mogelijk dat dit de overlast veroorzaakt.

Steigers bij afsluitdeur
Vanuit Stadsbeheer is aan firma Vegter opdracht 
gegeven voor het realiseren van steigers bij de 
afsluitdeur. Hiermee wordt het eenvoudiger om te 
kunnen afmeren en vervolgens de afsluitdeur te 
bedienen in het geval je in of uit wilt varen. De 
verwachting is dat dit direct na de bouwvak 
uitgevoerd zal worden.

Afmeervoorziening boten aan de dijk
Kort geleden is besloten dat de boten aan de dijk 
dezelfde afmeervoorzieningen krijgen als de boten 
aan de steigers. Firma Knol uit Akkrum zal deze 
werkzaamheden uitvoeren. Eerst zal op kaart 
worden gezet waar de afmeerpalen geplaatst 
zullen worden. Nadat ik deze kaart heb ontvangen 
zal ik met de betreffende bewoners/eigenaren een
en ander bespreken. Er zal dan op basis van de 
kaart gekeken worden of de palen op de 
aangegeven wijze geplaatst kunnen worden. 
Natuurlijk zal dit tot (wat) overlast leiden, maar dit 
willen we zoveel mogelijk beperken. Bij een 
akkoord zullen we dit ook schriftelijk vastleggen. 
Hiermee voorkomen we misverstanden en 
bereiken we duidelijke verwachtingen over en 
weer. De verwachting is dat de aannemer dan na 
de bouwvak zal kunnen starten met de 
werkzaamheden.

Beschadiging enkele afmeerpalen
Inmiddels zijn de beschadigde afmeerpalen 
bijgewerkt met een coating. Er is blijkbaar bij 
enkele bewoners een misverstand ontstaan 
hierover. De afmeerpalen behoren tot de 
openbare ruimte en zijn en blijven dus eigendom 
van de gemeente. Dit betekent dat de gemeente 
beslissingsbevoegd is over het bijwerken en dat 
niet de bewoner/eigenaar mag kiezen of de 
afmeerpalen al dan niet worden bijgewerkt. Ik 
begrijp dat het bijwerken zo op het eerste oog er 
niet heel erg geweldig uitziet, doordat het na het 
bijwerken wat ‘vlekkerig’ oogt. Het bedrijf dat deze
werkzaamheden heeft uitgevoerd heeft mij echter 

verzekerd dat na verloop van tijd dit gaat 
bijkleuren, zodat er geen kleurverschil meer is.

Groenbeheer
Het heeft helaas langer geduurd dan we met 
elkaar wilden, maar donderdag 20 juli zal er een 
start gemaakt worden met het maaien.
Als eerste zal op de buiten- en binnendijk gemaaid 
worden. Door het vele puin en stenen die in en op 
de grond liggen zal dit met de nodige zorg moeten 
gebeuren. Het zal dus ook niet zo zijn dat het na de
maaibeurt direct optimaal uit zal zien. Verzoek aan
jullie om de auto’s die op de parkeerplaatsen aan 
de binnendijk staan de dag(en) waarop gemaaid 
wordt daar niet te parkeren. Op de dijk staan ook 
nog spullen opgeslagen (zoals een aanhangwagen 
en een bootje). Aan de eigenaren het verzoek om 
deze voor 20 juli daar blijvend weg te halen. 

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