Nieuwsbrief - juli 2013
Woord van de voorzitter:

Na een bar koud, winderig en lang voorjaar hebben de weergoden nu eindelijk het juiste pad
gevonden en zijn wij op weg naar een zinderende zomer. Bij de eerste zonnestraaltjes zagen
we álle watersporters in een mum van tijd de stoute schoenen aantrekken en verkoeling en
ontspanning op het water zoeken. De zeilers staken van wal, de sloepeigenaar poetste zijn
boot en de toeristen wisten de rondvaartboot weer te vinden. Als bestuur van de
Watersportgebonden Ondernemers Kaag Braassem e.o. hopen wij met u mee dat de
zinderende zomer vér tot na 3-oktober duurt.

In deze tweede nieuwsbrief van 2013 blikken de diverse portefeuillehouders terug en vooruit
op de projecten die momenteel spelen binnen de WOKB. Na een ontspannende en ludieke
Algemene Ledenvergadering op woensdag 12 juni jl. bij Olympia Charters, waar diverse
(bestuurs)leden een verfrissende duik namen in het (nog) koude Kaagwater, valt op dat
samenwerken het toverwoord is om de toekomst van de watersport zonnig tegemoet te gaan.
Samenwerking is essentieel om het uiteindelijke gezamenlijke doel te bewerkstelligen op de
watersportmarkt; deze gouden regel lijkt overal in de handel te gelden, maar in de
watersportbranche lijkt de gedachte om met elkaar verbinding te zoeken essentieel om het
hoofd boven water te houden. Denk voor de beeldvorming eens aan hoe een zeilboot is
opgebouwd; het beslag komt bij fabrikant A vandaan, de zeilen bij fabrikant B, het
verfprogramma is geleverd door fabrikant C etc. en wanneer uiteindelijk de zeilboot geheel
getuigd is voor het ruime sop dan staat deze te koop bij watersportwinkel W. Op deze manier
pikken er héél wat organisaties, personen en uiteindelijk gezinnen een graantje mee van de
naar tevredenheid zeilende boot.

De Watersportgebonden Ondernemers Kaag Braassem e.o. juicht het zoeken naar verbinding
en samenwerking op alle vlakken toe. De benodigde kennis, arbeid, producten, ideeën,
arrangementen, bronnen, contacten en apparatuur zijn vaak dichterbij dan u denkt; de WOKB
is zeer breed opgebouwd met leden uit diverse gelederen van de watersportbranche. Zoek
elkaar op en maak contact, dan zult u zien dat dit ten alle tijde een positief effect heeft! Zie
elkaar niet als concurrenten maar zoek de verbinding en versterking met elkaar!

Wij wensen u in de tweede helft van het watersportseizoen mooie nieuwe contacten, goede

handel en een waanzinnig temperatuurtje!

Met zonnige groet namens het bestuur van de WOKB,
Johan Klerks
Voorzitter
________________________________________________________
"We vliegen naar de maan, maar de Meerbrug afbouwen lukt niet"

Met deze uitspraak uit Job Grovenstein (CDA) zijn ongenoegen over het feit dat de "Meerbrugsoap" weer verlengt is, nu het bouwbedrijf dat de brug bouwt, Jaartsveld Infra bv uit
Varsseveld, failliet is.
Om een schip van Royal v Lent in de nacht van 16 op 17 juni een veilige passage te
garanderen, zijn er op het laatste moment nog damwanden weggesneden en bekisting
verwijderd.
De curator hoopt op een (snelle) doorstart, maar één ding is zeker: de einddatum van 30 juli
a.s. wordt zeker niet gehaald.
Inmiddels heeft de watersport en beroepsvaart een (nagenoeg) vrije doorvaart en worden
fietsers en voetgangers met een tijdelijke pontveer overgezet. Vooral voor de bewoners van
Nieuwe Wetering is het heel triest dat die nog langer geen gebruik van de nieuwe Meerbrug
kunnen maken.
Wordt vervolgt ................
______________________________________________________
WARMOND - De te vernieuwen Gemeentehaven in Warmond krijgt een ’ingetogen’
karakter.

Nieuwe banken, lichtmasten en fietsbeugels sluiten aan bij de klassieke inrichting van de
naastgelegen Dorpsstraat, aldus de gemeente. Na afloop van het vaarseizoen, in oktober,
begint de gemeente Teylingen met de herinrichting van haven. De werkzaamheden nemen
naar verwachting zo’n acht tot tien weken in beslag.Aan de kant van het dorpscentrum komt
een parkeerplein dat ook te gebruiken is voor markten en andere evenementen. Aan de
waterzijde verrijst een autovrij plein met bankjes, met uitzicht over de Leede en op recreatieeiland Koudenhoorn.
____________________________________________________________

Provinciaal ligplaatsenbeleid

De Provincie Zuid Holland heeft een nieuw beleid, cq afmeer- en aanlegverbod in de
Provinciale vaarwegen. Het betreft dus alle ligplaatsen van boten, schepen, woonboten etc.
van particulieren, ondernemingen, en ook passantenligplaatsen. Dit beleid is officieel gestart
op 1 april 2013. Samen met andere organisaties heeft W.O.K.B. een zienswijze ingediend
waarbij wij streven voor het behoud van ligplaatsen van (watersport)ondernemers en het
behouden en liever nog uitbreiden van passantenligplaatsen in de dorpskernen. De visie van
W.O.K.B. is tevens dat ter bevordering en natuurlijk ook behoud van de recreatie ook de
particuliere ligplaatsen behouden zouden moeten blijven.
De Provincie gaat mee in onze visie mbt. de ondernemers. Watersportondernemers kunnen
een ontheffing aanvragen voor het gebruik van een ligplaats of ruimte waar afgemeerd mag
worden, dit uiteraard tegen kosten. In bijna alle bestaande-situatie-gevallen zal een ontheffing
hiervoor worden afgegeven. Het zal ingewikkeld worden bij bijvoorbeeld een onderneming op
een nieuwe locatie waar de vaarweg smal is.
Wat betreft particulieren is men puur afhankelijk van de omstandigheden, breedte vaarstrook,
veiligheidsstrook en of daarbuiten nog ruimte is voor een ligplaats. Oudere reeds bestaande
vergunningen zullen worden voortgezet tenzij de omstandigheden het echt niet toelaten.
De W.O.K.B. heeft zich nogal druk gemaakt om deze kwestie, echter de Provincie heeft
besloten en gaat geen enkele discussie aan om compromissen te sluiten voor bepaalde
situaties waar mensen en recreanten de dupe van zijn.
Wel is, ook door hulp van W.O.K.B., gezorgd dat toch wel passantenligplaatsen mogelijk zijn
in Oude Wetering. Het creëren van passantenligplaatsen in de kern van Woubrugge gaat de
Provincie helaas niet in mee. Ons standpunt hierover is vastgelegd bij de Provincie en ook de
Gemeente Kaag en Braassem heeft bevestigd het zelfde standpunt te hebben als de
W.O.K.B. en dus graag meer mogelijkheden in Woubrugge.
Wat betreft de situatie in Alphen aan den Rijn stond in de krant van 24 juni jl. aangekondigd
dat een actiegroep de Oude Rijn dreigt te blokkeren. Hierbij sluiten aanwonenden,
booteigenaren en horecabedrijven de handen ineen. Dit naar aanleiding van de onvrede over
het ligplaatsbeleid dat daar al eerder is geïntroduceerd.
___________________________________________________________________________
____________________________________

Zet donderdag 17 oktober vanaf 18.00 uur alvast in uw agenda !!
Op deze avond zullen we de afsluiting van het Watersportseizoen met elkaar vieren.
Maar dat duurt gelukkig nog even dus eerst genieten van het watersportseizoen wat komen
gaat.
De definitieve uitnodiging met daarin het fantastische programma zullen wij u te zijner tijd
toesturen.

