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December 2019
Beste ligplaatshouder(s),
Inmiddels ligt het vaarseizoen 2019 achter ons. De meeste schepen liggen in hun winterstand op de kant of in het
water. Wij hopen dat u een goed vaarseizoen heeft gehad.
In de zomer zijn 1135 passantenschepen in de gemeentehaven van Huizen afgemeerd met bijna 2.500 personen. Er
werden in totaal 1.400 overnachtingen geboekt. De gemeente Huizen werd dit jaar 49 keer door een riviercruiser
bezocht.
Ook de verhuur van ligplaatsen, met name van schepen tot 10 meter lengte, verliep voorspoedig. Op dit moment zijn
er binnen de oude haven nog maar een paar ligplaatsen voor schepen van deze lengte beschikbaar.

Havenmeester
Het team havenmeesters bestond dit jaar uit twee vaste havenmeesters, drie oproep assistent havenmeesters en een
toezichthouder.
Met ingang van 1 januari komt daar verandering in. Door het vertrek van één van de vaste havenmeesters, Elga
Meijer, heeft de haven op dit moment één vaste havenmeester: Dick van Veldhuizen.
Binnen de groep oproepkrachten stoppen twee assistent havenmeesters per 1 januari 2020. Wim Weitgraven, al z’n
17 jaar aan de gemeentehaven verbonden, gaat met pensioen. Wim was eerst als assistent havenmeester en later als
toezichthouder actief. De gemeente en het team havenmeesters zijn Wim dankbaar voor zijn grote inzet. René Gomes,
voormalig vaste havenmeester tot 1 september 2018, was het afgelopen jaar nog als oproepkracht verbonden aan de
haven. Per 1 januari beëindigt René definitief zijn ondersteuning aan de havenmeesters.
De vaste havenmeester Dick wordt op dit moment ondersteund door Ilon Jagt en Dick van Wagtendonk, beide
assistent havenmeesters op oproepbasis.

Liggelden 2020
Door Burgemeester en Wethouders zijn de ‘’Algemene Voorwaarden Haven- en Liggelden gemeente Huizen 2020’’
vastgesteld. Voor u als ligplaatshouder betekent dit:
Omschrijving

Tarief 2020

Zomertarief (1 april 2020 t/m 31 oktober 2020)

€ 25,30 per m2 ligbox maat

Wintertarief* (1 november 2019 t/m 31 maart 2020)

€ 9,35 per m2 ligbox maat
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Jaartarief (april 2019 t/m 31 maart 2020)
Voor vissersvaartuigen, mits voorzien van één mast, die
aantoonbaar bedrijfsmatig hebben gevist op de
Zuiderzee en/of IJsselmeer en voor 1955 zijn gebouwd
geldt een vast bedrag per kalenderjaar.
Huur van een trapje ten behoeve van de boot bij de
ligbox ter beoordeling van de havenmeester
Borg van een Sep-Card Nieuwe Haven
Vaste stroomaansluiting per jaar
Borg ten behoeve van een vaste sleutel voor een
stroomaansluiting
Elektra gebruik per KWh/u bedraagt voor
ligplaatshouders

€ 34,10 per m2 ligbox maat
€ 131,25

vervallen
€ 25,00
vervallen
€ 7,50
€ 0,25

*Uitsluitend voor pleziervaartuigen kleiner dan 10m2 die de voorafgaande zomer in de aanloophaven een ligplaats
hebben gehad geldt voor het aansluitende wintertarief de bootmaat in plaats van boxmaat.

Brand aan boord, je moet er niet aan denken! Of juist wel?
In oktober hebben de havenmeesters kennis gemaakt met Hans Schotsman, Wijkbrandweerman van de brandweer
Gooi- en Vechtstreek
Hans schreef voor ons het volgende
Wees altijd voorbereid op een calamiteit aan boord! Je kunt er beter op voorbereid zijn en maatregelen treffen, want
je bent kwetsbaar op een boot. Je hebt te maken met verschillende gevaren zoals gasflessen, brandstof voor de
motor, elektra en koolmonoxide (CO).
Begin met het aanbrengen van een rookmelder en een CO-melder. Als je slaapt, dan merk je niet dat er CO damp
hangt of brand uitbreekt. CO is een reuk-, kleur- en smaakloos gas. Een echte sluipmoordenaar! Een CO-melder die
24/7 werkt zal bij een te hoge concentratie CO je tijdig waarschuwen. Zorg ook voor voldoende ventilatie in de boot.
Weet dat een rookmelder maximaal 10 jaar mee gaat en een CO-melder maar 5 jaar. Dus vervang melders tijdig in je
boot.
Hieronder wat tips:
• LPG gas is verboden op de boot!
• Zet de gasfles in het schip (rechtop) op een speciaal daarvoor bestemde plaats.
• Zorg voor goede slangverbindingen en gebruik geen slangen die langer zijn dan 1 meter of ouder dan 2 jaar; ga
dan over op vaste koperenleidingen.
• Sluit gasflessen af met de hand als u ze niet gebruikt en van het schip gaat.
• Let op bij het wisselen van de gasfles dat er geen gas uitstroomt.
• Plaats de juiste drukregelaar bij de juiste gasfles (zie typeplaatje van gasapparaat).
• Onderhoud de gastoestellen door bijv. het schoonmaken en afstellen ervan.
• Zorg ervoor dat er geen brandbare materialen nabij de kook- en verwarmingstoestellen aanwezig zijn.
• Brandgevaar kan ontstaan als bijvoorbeeld de electriciteitsbedrading niet in orde is, of als u extra lampen of
electrische apparaten aansluit.
• Gebruik de blauwe spatwaterdichte CEE-stekker en een neopreenkabel van max. 20 meter lengte en rol de
kabel of haspel helemaal uit, zo voorkomt u warmteontwikkeling.
• Spreek altijd van tevoren met elkaar af wie wat doet bij een calamiteit aan boord!
• Houdt de vluchtweg altijd vrij van opslag.
• Maak regelmatig het motorcompartiment en de motor schoon te maken en controleer regelmatig de isolatie
van de gasafvoer van de motor.
• Als u tankt, let er dan op dat er geen brandstof op hete motoronderdelen valt.
• Berg poetskatoen op in een afgesloten blik.
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Blussen aan boord:
Neem bij brand aan boord geen enkel risico. De boot is vervangbaar en dat bent u niet. Breng eerst de opvarenden in
veiligheid. Water is het meest voor de hand liggende blusmiddel en is altijd voorhanden. Houd een emmer met lijn
binnen handbereik, met water zijn de meeste branden te blussen nl. Maar een brandblusser aan boord is zeker geen
overbodige luxe. Neem een blusser met BZK-keurmerk van minimaal 2 liter of kilo en laat deze 1 keer per jaar keuren.
Bij een beginnende brand kan u nog wel iets betekenen met de 2 kilo of liter. Is de brand al groter dan is het werk voor
de brandweer. Bel 112!
Weet dat een brandblusser zeer snel leeg is, dus gebruik deze met verstand. Spuit met korte stoten en vraag andere
mensen om met hun brandblussers jou te helpen! Meer tips nodig? Vraag naar de preventiefolder bij de
havenmeester!

Pinnen, ja heel graag…
Het afgelopen seizoen hebben veel ligplaatshouders en passanten gebruik gemaakt van onze nieuwe pin-apparaat
waarmee ook contactloos betalen mogelijk is. Maar liefs 62% van betalingen werd per pin voldaan!
We blijven het betalen met de pin verder stimuleren. In de winterperiode kunt u overigens alleen nog pinnen op het
havenkantoor.

Opladen van de SepCard voor stroom
In de wasruimte (naast de toiletten/douches van het KNRM-gebouw) bevindt zich een oplaadautomaat voor uw
SepCard. Deze werkt met euromunten. 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
stroomkaart zetten en door middel van betalen met uw betaalpas.

Code sanitair & wasruimte KNRM
De codes van de sanitair gebouwen zijn veranderd! Dat geldt ook voor wasruimte in het KNRM gebouw waar het
opwaardeerapparaat voor de Sep Card hangt. We hebben te maken gehad met vernielingen en ernstige vervuiling. De
oude codes waren bij een groot publiek inmiddels bekend.
Ligplaatshouders met een jaar- of winterabonnement zijn per e-mail geïnformeerd over de nieuwe codes.
Ligplaatshouders met een zomerabonnement worden in maart 2020 door ons geïnformeerd.

Wasdekpomp bij het havenkantoor
In de havenverordening staat, dat het niet toegestaan is om uw schip via de drinkwaterkramen op de haven te
wassen. De oude dekwaspomp aan de C-steiger is begin dit jaar verwijderd. De oude dekwaspomp stond aan het einde
van de C-steiger in de Oude haven. Deze pomp was zodanig defect dat deze vervangen moest worden. De levering van
een nieuwe pomp liet lang op zich wachten. Sinds een aantal weken staat deze bij de meldsteiger nabij het
havenkantoor. Vanaf maart 2020 kunt u, in overleg met de havenmeester gebruik maken van de dekwaspomp. Hij/zij
kan deze voor u aanzetten.
Met een slangsnelkoppeling koppelt u uw eigen waterslang aan. Het gebruik van een eigen hogedrukspuit is mogelijk,
maar wel geheel voor eigen risico!

Havenkantoor tijdens de Feestdagen.
Het havenkantoor is beperkt bemensd in de periode van maandag 23 december tot en met 2 januari 2020. Wel wordt
met uitzondering van de Kerstdagen en Nieuwsjaardag door de havenmeesters en de Boa’s van Handhaving toezicht
gehouden in en om de havens.

Fijne Kerstdagen en alle goeds voor 2020
Hartelijke groeten,
Het team van havenmeesters
T: 06-27308084 E. gemeentehaven@huizen.nl W: www.huizenhavenvantgooi.nl

3

