
Verslag WCG Jaarvergadering , maandag 6 mei 2019 a/b “de Witte Zwaan”. 

1. Opening.
Inger Stevens fungeert als technisch voorzitter en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Bij 
handopsteken krijgen we een indruk van de aanwezigheid per kanaalvak. Het Winschoterdiep, de 
Eendrachtskade, het Hoendiep, de Energieweg en UT Delfiaweg  zijn niet vertegenwoordigd.

2. De agenda wordt vastgesteld, punt 6 (Inhoudelijk jaar verslag 2018) wordt naar voren gehaald.
Paula merkt op dat het verslag van de jaarvergadering 2017 wordt gemist bij de stukken, Nico 
verwijst naar de website.

3. Jaarrekening 2018.
Marten Albers, licht  kort toe, het meeste geld  gaat naar het onderhoud van de  website, de 
jaarlijkse subsidie dekt de kosten, we teren niet in op het vermogen, de situatie is gezond.
Marijn Versteeg verklaart dat de kascommissie alles in orde heeft bevonden en de vergadering 
verleent de Penningmeester met algemene stemmen decharge. 

4. Jaarverslag 2018
Dirk van Driel neemt ons, als aftredend voorzitter voor het laatst, mee langs het jaarverslag en vult 
hier en daar aan.
De Noorderhaven staat voor de behandeling van het Plan van Aanpak, het wordt spannend, D'66, 
Groen Links, SP en CDA zijn voorgelicht, bewoners gaan inspreken.
De sluisdeur van de Woonschepenhaven lijkt te zijn stukgevaren door de aannemer tijdens de 
renovatie.
In het NW kanaal dreigt de doorvaart van de spoorbrug in combinatie met de busbaan een knelpunt 
te worden. Is allen 's nachts doorvaart mogelijk?
Aan de Oosterhamrikzone liggen nieuwe visieplannen over de bereikbaarheid en 
verkeersafwikkeling.
Watervisie en ontwikkeling Diepenring, steeds meer lege plekken, opgekocht door de gemeente voor
het voormalige (mislukte) “Tramproject” deels voor “Dudok aan het Diep”. Stellen opnieuw vast dat 
mede door het teruggeschroefde Db niveau (van 80 naar 55) er geen nieuwe ligplekken komen.
Ecco merkt op dat de wethouder blijft vasthouden aan 550 ligplaatsen, de Meerstad waterkavels 
vallen daar niet onder, gevraagd wordt hou nu de huidige situatie is; er zijn 434 ligplaatsen waarvan 
de gemeente er ca. 30 in portefeuille heeft en 63 plekken in de Noorderhaven.
Ecco geeft ook aan dat de Wethouder oprecht is in zijn streven en dat mogelijk de ontwikkelingen 
aan de Scandinavische haven waar wonen en werken gepland wordt kansen biedt.
Het schiet niet op met de invulling en uitwerking van de woonbotenwet, de gemeente heeft een ARW
project. (Actualisering Regelgeving Water) dit omvat aanpassen VOV, actualiseren van de 
Welstandsnota Water en het Bestemmingsplan openbaar Vaarwater.
Klaas Koetje merkt op dat hij de actie van 16 Noorderhavenbewoners richting gemeente in het 
jaarverslag niet vermeld ziet.
De ontwikkeling van het Suikerterrein gaat vermoedelijk vier ligplaatsen kosten i.v.m. geplande 
bruggen. Ook hier weer de vraag hoe er gecompenseerd gaat worden.
Opgemerkt wordt dat in de vloeivelden een zee aan ruimte en water  is voor ligplaatsen.
Dirk geeft aan dat zes jaar voorzitterschap hem veel hebben gebracht maar ook dat het erg 
inspannend is geweest. Inger reikt onder applaus wijn uit aan het aftredende bestuur.

5. Bestuursverkiezing.
De kandidaat bestuursleden geven een korte impressie van wat “hun beweegt”.
André Wolf, beoogd voorzitter, werkt bij het UMCG, woont  in de Diepenring op een Tjalk en ziet er 
naar uit de waterwoongemeenschap te leren kennen, hij roemt de website en ziet dat er de nodige 
dossiers zijn met sociale impact.
Gerrit de Goede beoogd penningmeester, woont in de Noorderhaven, komt uit een “waterstaat gezin
en heeft al het nodige meegemaakt in de 23 jaar dat hij in de Noorderhaven verblijft.
Koos Westerhof bewoond een Steilsteven op het NW kanaal, na veel omzwervingen door de stad.
Lammert Eggens, geboren in de Woonschepenhaven en na verblijf elders nu al weer 16 jaar terug 
op het oude nest.
Dirk van Driel, wil de overdracht goed laten verlopen en nog enige tijd een ondersteunende functie 
vervullen voor het kernbestuur.



Alvorens tot stemming over te gaan geeft Klaas Koetje een stemverklaring, Hij zal tegenstemmen 
omdat de enkele beoogde bestuursleden naar zijn inzicht niet van onbesproken gedrag zijn 
Met één tegenstem en enkele onthoudingen worden de voorgestelde bestuursleden met overgrote 
meerderheid verkozen.
Geeke Veldman merkt op dat het allemaal mannen zijn en Hans Stok raadt Dirk aan zich t.z.t. te 
laten vervangen door een vrouw!
André Wolf dankt voor het gestelde vertrouwen. Blij dat er ervaring aan boord is vooral ook inzake 
de gevoelige zaken die spelen en roept nadrukkelijk op het bestuur op te zoeken als er wat is.

6. Instellen Kascommissie.
Er wordt een nieuwe kascommissie ingesteld,  Hillegonda de Vries en Rob Visser beide uit de 
Noorderhaven stellen zich hiervoor beschikbaar.

7. Nieuws uit de Kanaalvakken.
Aan de Trompsingel wordt een schip ingezet als rbb en vergaderlokatie, dat mag niet vlg de VOV. Is 
gemeld, heeft aandacht.
Er lijkt een moratorium te liggen op het verwisselen en verbeteren van woonschepen, Klaas Koetje 
heeft drie situaties waarin de gemeente ( VTH) de boel tegenhoud. André verzoekt Klaas om 
aanvullende info i.z Beijumerweg en UT Delfiaweg
Leo Breedveld geeft aan dat alle kanaalvakken m.u.v. de Woonschepenhaven onder de werking van 
een, inmiddels verlengd, voorbereidinngsbesluit vallen. Hiermee zet de Gemeente alle 
veranderingen in de huidige situatie op slot. Ze doet dit vermoedelijk omdat a.g.v. de Omgevingswet 
de eerder genoemde Actualisering Regelgeving Water nog niet klaar is. Van belang is dat hierover 
via de website gecommuniceerd wordt en de gemeente duidelijk maakt wat wel en niet kan. 
Rick Karg vraagt aandacht voor de beschoeingsproblematie en gebruik van de wallekanten aan de 
Beijumerweg (eerste stuk) Wordt geagendeerd voor overleg.

8. Rondvraag.
Jan Douwes maakt van de rondvraag gebruik om de oude bestuursleden een, samen met Willemien 
Onrust vervaardigd,  schildje met bikhamer aan te bieden ter herinnering aan de bewogen bestuurs 
jaren.

9. Sluiting.
Inger dankt de aanwezigen voor hun inbreng en aanwezigheid en nodigt uit er één te nemen op de 
toekomst.

Verslag: Jan Douwes, bewoner Noorderhaven


