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

Afmeervoorziening boten aan de dijk
Inmiddels zijn voor de boten aan de dijk de locaties
voor de afmeerpalen bepaald. De start van de 
werkzaamheden zal zijn in week 46 (vanaf 13 
november). Dit zal dus betekenen dat er voor alle 
bewoners enige overlast zal zijn. Natuurlijk zal 
geprobeerd worden de overlast zoveel mogelijk te 
beperken, maar we vragen wel van iedereen enig 
begrip voor de overlast. Als alles volgens planning 
loopt zullen de werkzaamheden ongeveer twee 
weken in beslag nemen. Mogelijk worden de 
afmeerpalen alvast morgen op de locatie 
afgeleverd. Ze zullen dan tijdelijk op de plek waar 
Oosterhof Holman gedurende het project de 
bouwketen heeft gehad.

Groenbeheer
Inmiddels is op de dijk weer gemaaid. Doel is om 
het met enige regelmaat te maaien om zo te 
zorgen dat er steeds beter verzorgd uit (blijft) zien.
Binnenkort zullen de kleine stroken op de dijk en 
de strook bij de schuurtjes (achter de dijk) ook 
gemaaid worden.

Inventarisatie knelpunten Woonschepenhaven
Maandag 13 november zal met het 
Woonschepencomité en wethouder Van der 
Schaaf een gesprek plaatsvinden over de 
inventarisatie knelpunten zoals deze in opdracht 
van het WCG is uitgevoerd.

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). Zie 
ook het bijgevoegde kaartje met daarop de nieuwe
adresnummers.
Inmiddels is gestart met de procedure voor de 
nieuwe ligplaatsvergunningen daar waar dit nodig 
is. Ik zal de betreffende bewoners/eigenaren 
hiervan op de hoogte houden.
Tot slot zal bij elke steiger ook een nieuw bordje 
geplaatst worden voor aanduiding van de adressen
per steiger (zie voor een voorbeeld de foto in de 
bijlage).

Overlast te snel varende schepen
Ik heb contact gehad met het Hoofd Bureau 
Nautisch verkeer. Zij is bekend met het probleem 
dat enkele schippers het minder nauw neemt met 
de regels. Er is een speciale app (“Vaar Melder”) 
ontwikkeld waar meldingen/klachten hierover 
gedaan kunnen worden. Mocht je niet beschikken 
over een smartphone of tablet voor het 
downloaden van deze app dan mogen de klachten 
ook wel via de mail aan mij gericht worden. Ik zal 
dan zorgen dat ze op de juiste plek terecht komen. 
We hopen dat we hiermee de overlast kunnen 
terugdringen.

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

Henk van der Velde, 23 oktober 2017
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