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

Groenstroken langs de dijk
Inmiddels heeft een aannemer opdracht gekregen 
om een aantal groenstroken aan te pakken en te 
fatsoeneren. Dit houdt in dat op die plekken het 
onkruid wordt weggehaald, grond wordt 
aangebracht en gras zal worden ingezaaid. 
Daarnaast zullen enkele stroken (die niet zozeer 
aan een adres verbonden zijn) op verzoek van 
enkele bewoners niet met gras maar met een zgn 
bloemenmengsel worden ingezaaid. Dit past ook 
helemaal in de ecologische context waar wij als 
gemeente ook een belangrijke rol in spelen. 
Vanwege de huidige droogte is nog niet bekend 
wanneer de aannemer hier mee kan starten. 

Watertemperatuur
Maandag 23 juli werd mij gemeld dat de 
temperatuur van het leidingwater boven de 20 
graden kwam. Ik heb daarop een technisch 
specialist gevraagd om dit de komende week te 
monitoren. Gisteren is op een aantal plekken de 
watertemperatuur op de bodem van de 
woonschepenhaven gemeten en daaruit bleek dat 
de temperatuur gemiddeld 23,5 graden is. De 
komende week zal dagelijks de temperatuur 
gemeten worden.
Vandaag zal ook contact met het Waterbedrijf 
worden opgenomen hierover.

Buitendijk en locatie rondom de sluisdeur
We hadden het plan om voor de buitendijk jullie 
enkele voorstellen te doen over de inrichting, 
waarbij de wens van jullie was om een fatsoenlijk 
looppad op de dijk te krijgen. Inmiddels is 
gebleken dat er in feite maar één echte optie is 
namelijk het aanbrengen van een looppad (1,2 
meter breed) van bitumen met een zgn dubbele 
slijtlaag. Het freesafval zal hierbij gebruikt worden 
als stevige fundering. Het freesafval ter hoogt evan
nummer 1 zal verwijderd worden en zal op de dijk 
ook gebruikt worden als fundering. Ook was er een
verzoek om op de buitendijk enkele bankjes te 
plaatsen. Hier kom ik na mijn vakantie op terug.
Ter hoogte van de sluisdeur/nummer 1 zal asfalt 
aangelegd worden. Verder zal gezorgd worden dat 
er een nette afstap (wrs in de vorm van twee 
‘traptreden’) naar de sluisdeur aangelegd wordt.
De grond rondom het asfalt (en ook op de 
buitendijk) zal verder worden afgewerkt.
Zoals de planning er nu uitziet zal de aannemer 
dinsdag 31 jullie starten bij de sluisdeur en daar op

woensdag 1 augustus asfalt aanbrengen. Na de 
vakantie zal vervolgens het looppad op de 
buitendijk gerealiseerd worden.

Riolering
Inmiddels is op één adres als proef de keerklep 
aangepast (eerst een andere soort keerklep en 
vervolgens de bestaande keerklep op de 
voorgeschreven wijze gemonteerd). Afhankelijk 
van de bevindingen zal voor de overige adressen 
gekozen worden voor één van deze oplossingen.
We hopen hier zo spoedig mogelijk mee te kunnen
starten.

Snoeiafval
Regelmatig ligt er bij de papier- en glascontainer 
snoeiafval. Indien afkomstig van ‘eigen’ terrein kan
de bewoner/eigenaar in principe dit zelf naar het 
afvalbrengstation brengen.
We kunnen ook echter zorgen dat vanuit 
Stadsbeheer dit opgehaald wordt (zoals we al 
enkele keren hebben gedaan). Verzoek is dan wel 
om met de gemeente contact op te nemen (nr 
14050) en daar het verzoek te doen of 
Stadsbeheer dit in de route kan ophalen.

Bewonersbijeenkomst
Zoals afgesproken ontvangen jullie nog een kort 
verslag van de bewonersbijeenkomst. Eén van de 
punten die daar aan de orde kwam was de 
legalisering van terrassen en schuurtjes. Er is 
inmiddels een overleg geweest met VTH 
(Vergunningverlening Toezicht en Handhaving). 
Ivm met mijn vakantie vanaf volgende week 
komen we daar eind augustus/begin september op
terug.

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