
Graag wil ik iedereen op de hoogte houden van de 
voortgang en planning met betrekking tot de nog 
uit te voeren zaken aangaande het project (de zgn 
restpuntenlijst). Op dit moment is het voor mij het 
meest eenvoudig om dit door middel van een 
“nieuwsbrief” te doen en deze bij het clubgebouw 
op te hangen. Dit voorkomt dat we elke keer via 
brieven moeten informeren. Bovendien kunnen 
we dan efficiënt en vlot informatie met jullie delen
daar waar dat nodig is. Op een later moment 
kunnen we met elkaar van gedachten wisselen hoe
we evt op een andere manier informatie het beste 
kunnen delen.

Afmeervoorzieningen
Dinsdag 13 juni ben ik met firma Knol uit Akkrum 
in de WSH geweest voor de afmeervoorzieningen 
voor de boten aan de dijk. Knol gaat een offerte 
opmaken voor de bevestiging middels 
afmeerpalen. Daarnaast loopt op dit moment via 
een ander bedrijf een onderzoek voor een andere 
afmeervoorziening. Vanuit de gemeente is de eis 
dat er een deugdelijke afmeervoorziening wordt 
gerealiseerd. De twee uitkomsten worden naast 
elkaar gelegd, waarna de gemeente een keus gaat 
maken welke afmeervoorziening zal worden 
uitgevoerd. Ik verwacht dat de beslissing eind 
volgende week gemaakt kan worden. De uitkomst 
hiervan zal aan de bewoners die het betreft 
worden teruggekoppeld.

LBM-Almere
Er zijn/worden met de bewoners die het betreft 
afspraken gemaakt voor het leveren en 
aanbrengen van de glijbeugels. Mocht er voor 1 
juli nog geen contact met je zijn opgenomen meldt
dit dan bij mij. Ik zal dan contact opnemen met 
LBM-Almere.

Afsluitdeur
Rusthoven heeft opdracht gekregen om de 
afsluitdeur gerepareerd en " up and running" te 
maken. Rusthoven is nog in afwachting van een 
onderdeel voor de automatische vergrendeling 
welke elk moment kan binnenkomen. Nadat zij dit 
onderdeel binnen hebben zal de automatische 
vergrendeling zsm gerepareerd worden. NB: los 
daarvan kijken we daarna naar het punt dat door 
jullie naar voren is gebracht mbt de plaat onder 
water om zo "golfslag" te verminderen.

Beplanting
Gebroeders Visscher heeft van de gemeente 
opdracht gekregen voor het aanbrengen van 
beplanting. De planning is dat dit volgende week 

gaat plaatsvinden. Mogelijk dat dit iets vertraagt 
ivm in beheer nemen van het groen door de 
wijkpost (zie hier onder). Visscher heeft ook de 
opdracht om op meerdere plekken graszaad aan te
brengen waar dit niet is aangeslagen.
Ook zal dit bedrijf de scheefstaande lichtmasten en
walkasten recht gaan zetten.

Beschadiging enkele afmeerpalen
Alle afmeerpalen worden nagelopen op 
beschadiging van de coating en daar waar nodig 
worden deze bijgewerkt. Volgens planning zal dit 
komende donderdag en vrijdag gedaan worden.

Groenbeheer
Vorige week woensdag heb ik met de 
leidinggevende van de wijkpost de ronde gedaan 
in de WSH. Zij gaan dit weer in beheer opnemen. 
Komende vrijdag hebben we een overleg met 
betrokken partijen hoe en wanneer we dit gaan 
doen. Reden van dit overleg is dat we willen 
voorkomen dat we dingen in de verkeerde 
volgorde gaan doen, onder andere omdat Visscher 
ook eea gaat uitvoeren en mogelijk moet Visscher 
eerst werkzaamheden uitvoeren of juist de 
wijkpost eerst.
Tijdens deze ronde heb ik ook met enkele 
bewoners gesproken. Dit heeft geleid tot een 
aantal interessante ideeën mbt groenbeheer. Ik 
heb met hen afgesproken dat we nu eerst een slag 
willen slaan in het oppakken van het groenbeheer 
en dat we ergens in september/oktober met 
meerdere bewoners rond de tafel kunnen gaan om
die ideeën te bespreken en zo richting 2018 te 
bekijken of we eea mogelijk kunnen realiseren.

Standplaatsen kermisexploitanten
Er is blijkbaar wat verwarring bij jullie over op 
welke locatie mogelijk een drietal standplaatsen 
komen. Allereerst wil ik benadrukken dat het 
onderzoek dat nu plaatsvindt slechts de eerste 
aanzet is. Het is op dit moment dus nog niet zeker 
of er daadwerkelijk op die plek drie standplaatsen 
kunnen komen. Het onderzoek zal ook uitsluitsel 
moeten geven waar precies deze standplaatsen 
evt kunnen komen.

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

Henk van der Velde, 20 juni 2017


