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Beste ligplaatshouders,
Het vaarseizoen dat 1 april begon heeft wat het weer betreft diverse records gehaald van warm naar kou en liet per
dag grote verschillen zien. We spreken de wens uit dat de zomermaanden een stabieler weerbeeld laten zijn.
De veranderingen waar wij in de vorige nieuwsbrief in september 2018 aandacht aan besteden, hebben zich daarna
tot op heden voortgezet.

Kust- en havenvisie

Binnen de ontwikkeling van een Kustvisie door de gemeente Huizen heeft ook het havengebied een plek gekregen.
Er is een aantal inspraakavonden geweest waar belanghebbenden en belangstellenden konden meepraten over de
toekomst van de havens van de Gemeente Huizen. Op 26 juni worden de plannen door het adviesbureau OKRA aan
de gemeenteraad gepresenteerd. Voor verder informatie verwijzen wij u naar:
https://www.huizen.nl/inwoner/bouwprojecten_3707/item/kustvisie-gemeente-huizen_11314.html

Schoon-heel-veilig
Na maanden van voorbereiden en uitvoeren konden wij 1 april aan wethouder Marlous Verbeek laten zien welk
onderhoud in de havens is uitgevoerd. In de oude- en nieuwe haven zijn de steigers allemaal schoongespoten en de
elektrapalen schoongemaakt. Reddingsboeikasten zijn daar waar nodig vernieuwd. Deze kasten worden overigens
elke maand door de havenmeesters gecontroleerd.

Duidelijk was dat het aantal aanwezige reddingstrapjes in de oude- en nieuwe haven erg beperkt was. Inmiddels zijn
er reddingstrapjes bijgeplaatst zodat er conform de norm van de ‘’Blauwe vlag’’ binnen 100 meter een
reddingstrapje aanwezig is.
Voor de verwijzing naar het havenkantoor zijn in de oude haven nieuwe bordjes geplaatst. Bestaande verwijsborden
zijn schoongemaakt of vernieuwd.
Bij de kop van de aanloophaven is oud steigerwerk verwijderd, de ophaalbrug heeft groot onderhoud gekregen en
ook zijn alle reddingstrapjes goed nagekeken.

Brugbediening Aanloophaven

De ophaalbrug wordt overigens net als vorig jaar door vrijwilligers van Stichting Vaarkracht bediend.
De brug wordt bediend van 1 april tot en met 31 oktober, met de bedieningstijden:
•
•

Van 1 april t/m 31 mei en van 1 september tot 1 november van 08:30 uur t/m 21:00 uur
Van 1 juni t/m 1 september van 08:30 uur t/m 22:30 uur. Dit betreft eveneens de bediening in de
weekenden en feestdagen.

Schippers melden zich op telefoonnummer 06- 21384444. De brug wordt direct (binnen 10 minuten) na de melding,
of in overleg met de melder, bediend.

Havenmeesters
Het team havenmeesters bestaat op dit moment uit twee vaste havenmeesters, drie oproep havenmeesters en een
toezichthouder.
De vaste havenmeesters zijn Elga Meijer en Dick van Veldhuizen. Wij werken in principe om de twee dagen.
Havenmeesters wijzen, naast een groot aantal andere werkzaamheden ligplaatsen toe en sluiten daarvoor de
huurovereenkomsten af.

De volgende oproepkrachten ondersteunen ons als havenmeester:
Ilon Jagt, René Gomes en Dick van Wagtendonk.
Wim Weitgraven houdt toezicht dat de havens schoon, heel en veilig zijn.
Bereikbaarheid
Havenmeesters zijn in het zomerseizoen van 1 april tot 30 september bereikbaar van 09:00-12:00 van 13:00-17:30 en
van 18:00-19:30.
In de winterperiode van 1 oktober tot 31 maart zijn wij op maandag, woensdag en vrijdag bereikbaar van 09:30 -15:30
uur. Op dinsdag en donderdag kunt u voor dringende zaken naar het gemeentehuis bellen 14035 (zonder 035 of 52
ervoor). Voor alle vragen die geen spoed hebben, willen wij u verzoeken dit via de mail te doen naar:
gemeentehaven@huizen.nl.

Nieuw jachthavenbeheersysteem
Met ingang van 1 juni werken wij als havenmeester met een nieuw digitaal jachthavenbeheer systeem.
Dit automatiseringssysteem voor beheer van de ligplaatsen en passantenzones werkt in de Cloud. Dit betekent dat
wij behalve op het havenkantoor ook op de steigers via een tablet of smartphone de ligplaatsen kunnen beheren en
direct met passanten kunnen afrekenen die in de haven komen overnachten.

Pinnen, ja graag

Het havenkantoor heeft met ingang van dit vaarseizoen de beschikking over een nieuw pinapparaat, waarbij
contactloos betalen mogelijk is.
Voor uw en ons gemak en veiligheid vragen wij u om te betalen met de pin.

Opladen van de stroom-sep-card
In de wasruimte (naast de toiletten/douches van het KNRM-gebouw) bevindt zich een oplaadautomaat voor uw
stroom sepkaart. Deze werkt met munten. De deur kunt u openen met de toegangscode, deze kunt u opvragen bij
de havenmeester.
In het havenkantoor kunt u ook uw stroomkaart bij de havenmeester opladen. U kunt daar grotere bedragen op de
kaart zetten en door middel van pinnen betalen.

Wifi
Op dit moment wordt er een nieuwe datakabel gelegd naar het havenkantoor waardoor er een stabiele
internetverbinding komt. Plannen voor WIFI vanuit het havenkantoor is een volgende ontwikkelstap.
Wel is het zo dat begin juni wij als havenmeesters met de samenwerking van de KNRM erin geslaagd zijn het oude
wifinetwerk weer in de lucht te krijgen. Vooralsnog ziet deze er stabiel uit. Wel is het zo dat niet alle ligplaatsen even
goed bereik hebben. Maar we zijn weer een stap in de goede richting.
Een Hotspot wificode is te krijgen bij ons havenmeesters.

Code sanitair
We hebben tot nu toe geen reden gezien om de code van de toegangsdeuren tot het sanitair van de oude- en
nieuwe haven te veranderen. Weet u hem niet meer? Dan kunt u deze bij ons havenmeesters krijgen.

Wasplaats boten
Als u uw boot wil schoonspuiten dient u gebruik te maken van water uit de haven.
Gebruik van drinkwater is niet toegestaan!
De oude dekwaspomp aan de C-steiger is verwijderd. De pomp was aan vervanging toe.
De nieuwe dekwaspomp, die in bestelling staat, wordt geplaatst bij de meldsteiger nabij het havenkantoor. Wilt u
gebruikmaken van de dekwaspomp dan kunt u bij de havenmeester langsgaan.
Door middel van een snelkoppeling kunt u uw eigen waterslang aankoppelen.
Gebruik van een eigen hogedrukspuit is mogelijk, maar geheel voor eigen risico.

Riviercruises

Sinds dit jaar ontvangt de gemeente Huizen riviercruises. In totaal 42. De eerste ervaringen zijn erg positief. Wij
hopen op weer veel reserveringen voor 2020.
Vindt u het leuk om te weten wanneer we weer riviercruises mogen ontvangen in de werkhaven? Kijk dan op onze
website onder het kopje ‘riviercruises ’. U wordt dan doorgelinkt naar de website www.portofhuizen.nl waar u het
reserveringsoverzicht kunt inzien.
Hartelijke groeten en een heel fijn zomerseizoen gewenst!
Het team van havenmeesters
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