
Hieronder de follow-up op de actiepunten gemeente uit het overleg ‘Wateragenda 7/1’ : 

 

 

-         Punt 1:  EFRO subsidie t.b.v. Projectplan Blauwe As. status? (JH) 

De subsidie aanvraag is verstuurd en ontvangen. Inmiddels is er een reactie op aanvraag ontvangen van 

het Programmabureau Kansen voor West.  Na beantwoording van de vragen wordt de aanvraag in 

verdere behandeling genomen 

?? 

 

-          Punt 2:  Concept ‘Waterbrief’.  (Actie HdW) 

De concept waterbrief is er nog niet. Er heeft zich nog geen gelegenheid voorgedaan om met de 

wethouder hierover van gedachten te wisseln. 

?? 

 

-          Punt 5: Status aanbesteding steiger Esplanade. (Actie ES) 

De steiger is aanbesteed en de aannemer is gestart met de voorbereidingen. Helaas is de levertijd van 

het gekozen materiaal, bamboe composiet, veel langer dan gepland. De oplevering van de steiger is nu 

gepland op 1 juni 2013. 

 

 

-          Punt 6: Kaart van vaarwegen m.b.t. wie onderhoud / kwaliteit vaarroute. (Actie HdW/ES) 

We dachten dat deze kaart beschikbaar was, maar dat is niet zo. De kaart is ernstig verouderd en wordt 

nu geactualiseerd (actie waterschap en gemeente). We gaan er vooalsnog vanuit dat kaart voor 

vaarseizoen beschikbaar is. 

 

 

-          Punt 6: Voorstel / bekijken bebording natuurlijke oevers. status? (Actie ES) 

In beginsel is bebording niet nodig. Bij een verandering van beschoeide oever in natuur oever wordt het 

huidige profiel niet gewijzigd. En daarmee is er ook geen wijziging van normaal vaarprofiel. 

 

 

-          Punt 6: Openingstijden sluizen afstemmen op opening vaarseizoen, zijnde 28 maart. (Actie ES) 

De bediening is conform Almanak 2013. 

Vanaf 18 maart t/m 21 april gelden voor de havenkom sluis de volgende bedieningstijden: ma t/m vr 

bediening op verzoek (om 10u en 15u). Za, zo en feestdagen: 9u-12u. 

 

Op dit moment wordt bij de provincie hard gewerkt om de sluis in het paasweekend open te hebben. Ze 

hopen deze week daarover uitsluitsel te krijgen. Volgende week wordt hierover op de website van de 

provincie geïnformeerd. 

 

 

-          Punt 7: Werkzaamheden en planning werkzaamheden 2013 ter info naar SLBA. nog niet ontvangen (actie 

HdW/ES) 

Overzicht is nog niet beschikbaar. Volgt zo spoedig mogelijk. 

 

 

 


