Hierbij een tweede “nieuwsbrief” om jullie op de
hoogte te houden van de voortgang. Meerdere
bewoners hebben aangegeven dat deze info het
eenvoudigst via de mail verspreid kan worden.
Omdat ik niet van iedereen een mailadres heb kies ik
er nu nog even voor om het via een papieren versie
te doen. Daarnaast zal ik het maandag 3 juli ook via
de mail verspreiden. Verzoek aan hen die op 4 juli
nog geen mail hebben ontvangen en de info wel
graag op deze wijze willen ontvangen, mij het
mailadres door te geven.
LBM-Almere
Inmiddels zijn de glijbeugels bij de bewoners die het
betreft afgeleverd en als het goed is zijn ze daar
waar dat afgesproken is ook bevestigd.
Afsluitdeur
Rusthoven heeft opdracht gekregen om de
afsluitdeur gerepareerd en " up and running" te
maken. Inmiddels is het onderdeel voor de
automatische vergrendeling binnengekomen en is
dit op de afsluitdeur gemonteerd op maandag 26
juni. De afsluitdeur moet dus nu functioneren.
NB: los daarvan kijken we op een later tijdstip naar
het punt dat door jullie naar voren is gebracht mbt
de plaat onder water om zo "golfslag" te
verminderen.
Beplanting
Gebroeders Visscher heeft afgelopen maandag in
opdracht van de gemeente beplanting aangebracht
aan de binnenzijde van de buitendijk in de zgn
plasberm. Verder is door Visscher op meerdere
plekken graszaad aangebracht waar dit eerder niet is
aangeslagen.
Tot slot hebben zij ook de scheefstaande lichtmasten
en walkasten recht gezet. Mocht het zo zijn dat er
toch een walkast vergeten is bij het rechtzetten laat
mij dit dan even weten.
Het kan natuurlijk zo zijn dat op plekken het
ingezaaide gras niet goed aanslaat. Daarom heb ik
ook in overleg met enkele bewoners een zak
graszaad in de woonschepenhaven afgeleverd, zodat
eventuele kale plekken nog even ingezaaid kunnen
worden. Mooi om te zien dat ik een aantal afgelopen
dinsdagavond hier al druk mee in de weer zag  !
Beschadiging enkele afmeerpalen
Vorige week donderdag is gestart met het nagelopen
op beschadiging van de coating op de afmeerpalen
en daar waar nodig zijn deze bijgewerkt.
Groenbeheer
Er wordt hard gewerkt om het groenbeheer weer op
te pakken. Als eerste zal op de buiten- en binnendijk
gemaaid worden met een zgn klepelmaaier. 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.
Van meerdere bewoners heb ik begrepen dat men
het liefst heeft dat op de binnendijk gras komt. Na
het maaien zullen we eerst kijken op welke wijze we
het beste de ondergrond kunnen verbeteren om,
zodat na het inzaaien er ook op een goede wijze
gemaaid kan worden. Wordt vervolgd!
NB: zodra ik weet wanneer het maaien (met name
op de binnendijk) ingepland wordt zal ik dit jullie
laten weten. Ik zal dan ook verzoeken om op die dag
de auto’s niet langs de dijk (of op de dijk?!) te
parkeren. Zo kunnen we er goed bij en zal het
mogelijk schade aan auto’s kunnen voorkomen.
Inventarisatie/Bestemmingsplan
Maandag 3 juli zal gestart worden met de
inventarisatie van de woonschepenhaven. Het
volgende zal daarbij in kaart gebracht worden:
woonboten, steigers en schuurtjes hierop. Ook de
schuurtjes en dergelijke achter de dijk zullen bi de
inventarisatie worden meegenomen. Dit betekent
dus dat er een landmeter volgende week in de
woonschepenhaven is. In enkele gevallen zal hij voor
de inventarisatie bij de bewoner op de steiger of op
het schip moeten komen. Daar waar dit nodig is zal
dit niet langer dan slechts één minuut zijn. Ik hoop
daarbij op de medewerking van iedereen. Voor de
inventarisatie van de schuurtjes achter de dijk zal
een inspecteur van VTH in kaart brengen wie welke
‘kavel’ in gebruik heeft.
Deze inventarisatie is nodig, in verband met de
aanpassing van het bestemmingsplan. Bovendien
kunnen we daarmee in de toekomst mogelijke
misverstanden voorkomen.
Afmeervoorzieningen boten aan de dijk
Inmiddels is de nodige informatie binnen bij de
gemeente binnen, zodat een keus gemaakt kan
worden welke afmeervoorziening gekozen zal
worden. Het is zeer waarschijnlijk dat, net als bij de
boten aan de steigers, gekozen wordt voor
afmeerpalen met glijbeugels. Volgende week heb ik
hier een overleg over. Daarna zal ik met de
bewoners/eigenaren een overleg plannen om dit
alles door te spreken.
Vragen/opmerkingen
Mocht je naar aanleiding van bovenstaande vragen
of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact
met mij op.
Henk van der Velde, 29 juni 2017

