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

Overdracht project naar Stadsbeheer
Het zou veel eerder maar door omstandigheden is 
de overdracht uitgesteld. Op 8 juni heeft 
uiteindelijk de overdracht naar Stadsbeheer 
plaatsgevonden. Dit betekent onder andere dat 
het beheer van de openbare ruimte weer in 
handen is van Stadsbeheer. Volgende week ben ik 
samen met de teamleider van de wijkpost in de 
Woonschepenhaven om te zorgen dat het beheer 
ook vanaf heden in het beheerprogramma kan 
worden opgenomen. 
Bij de overdracht zijn ook enkele tekortkomingen 
geconstateerd die nog opgelost moeten/zullen 
worden. Hieronder wat meer daarover.

Groenbeheer
Volgende week zal ik, zoals hierboven vermeld met
de wijkpost in de Woonschepenhaven een aantal 
zaken doornemen mbt het groenbeheer. De 
volgende zaken willen we dan onder andere 
oppakken: buitendijk en binnendijk en strook 
tussen de haven en de Driebondsweg, Hier zal 
eerst weer gemaaid moeten worden, omdat het 
onkruid daar weer erg hoog staat. Later zullen we 
een plan maken om dit gebied beter in te richten 
en vervolgens frequenter te onderhouden. 
Daarnaast zal een aannemer opdracht krijgen om 
de groene strookjes langs de haven netjes te 
maken. Dit houdt in dat het onkruid zal worden 
verwijderd, grond wordt aangebracht en gras zal 
worden ingezaaid.

Buitendijk en locatie rondom de sluisdeur
Voor de buitendijk zal ik binnenkort met enkele 
voorstellen komen op welke wijze deze kan 
worden verbeterd. Zo willen we jullie als bewoners
betrekken bij de wijze waarop we een net looppad 
kunnen realiseren. Het freesafval zal worden 
verwijderd en er zal een netter en beter 
beheerbare ondergrond komen. 
Rondom de sluisdeur zal ook binnenkort een 
voorstel naar jullie toekomen op welke wijze we 
die plek ook fraaier kunnen inrichten.
Volgende week zal ik samen met een technisch 
specialist hier naar kijken, waarna jullie een 
voorstel voorgelegd krijgen.

Riolering
Bij de overdracht is de riolering één van de zaken 
die niet geaccepteerd zijn voor overdracht. 
Binnenkort zal er met de aannemer een overleg 

plaatsvinden hoe dit probleem op te lossen. Vanuit
Stadsbeheer zullen we dit overleg niet afwachten 
maar zullen we een start gaan maken met het 
oplossen van het probleem. We hebben het idee 
dat we oplossing weten, namelijk de keerkleppen 
vervangen door een andere soort die we wel 
verticaal kunnen plaatsen, maar om hier zeker van 
te zijn zullen we gaan starten met één steiger als 
een soort pilot. Nadat de aanpassingen zijn gedaan
kunnen we dan onderzoeken of dit de juiste 
oplossing is. Daarna zal voor de andere adressen 
deze aanpassing ook mogelijk gemaakt worden. 
Op welke wijze we dit gaan uitvoeren hangt nog 
wel enigszins af van het overleg met de aannemer, 
maar zeker is wel dat voor alle adressen de 
problemen worden aangepakt. 

Sluisdeur
Ook de (werking van) de sluisdeur is bij de 
overdracht niet geaccepteerd. Inmiddels heeft 
firma Rusthoven opdracht gekregen om 
herstelwerkzaamheden uit te voeren.

Overleg met Woonschepencomité en enkele 
bewoners
Gisteravond heb ik met Dirk van Driel (WCG) en 
een tweetal bewoners een overleg gehad onder 
andere over het hierboven staande en de stappen 
die we met elkaar willen maken. Daarnaast zijn er 
enkele andere punten/suggesties besproken. In 
een volgende nieuwsbrief zal ik daar op terug 
komen.

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