Nieuwsbrief - September 2014
Voorwoord van de voorzitter
Een zonnige start voor waterminnend Nederland is een feit! De "winter" verliep in een vroeg
voorjaar met reeds enkele zomerse dagen achter de rug. De botenstallingen, watersportgerelateerde
horeca en watersportwinkels draaiden overuren om aan de vraag te voldoen en al snel vulden de
grachten, singels en omliggende plassen zich met de nodige bootjes. Gezelligheid en drukte alom!
Terwijl het hoogseizoen alweer achter ons ligt, treft u hierbij de tweede nieuwsbrief van de
Watersportgebonden Ondernemers Kaag Braassem e.o. aan. In deze nieuwsbrief waarbij de diverse
portefeuillehouders jullie wederom in vogelvlucht meenemen door de huidige projecten die
momenteel spelen binnen de WOKB. Ook blikken zij vooruit naar de komende ontwikkelingen op,
rond en in het (ruime) gebied watersportindustrie beslaat.
Op donderdag 9 oktober a.s. organiseren wij een bijeenkomst in verband met de afsluiting van
het watersportseizoen. Verderop in de nieuwsbrief vindt u hierover meer informatie.
Met zonnige groet namens het bestuur van de WOKB,
Johan Klerks
Voorzitter
_________________________________________________________
Onveilige steigers Zwanburgerpolder afgesloten.
Een aantal steigers op het eiland Zwanburgerpolder aan ‘t Joppe in Warmond zijn erg slecht. Diverse
houten loopplanken liggen los of zijn doorgerot en op sommige plekken vallen er gaten in de grond
achter de damwand. De gemeente kan een veilig gebruik van deze steigers niet garanderen, daarom
zijn de steigers afgesloten.
Bij de betreffende steigers en damwanden staat een bord met de tekst ‘niet betreden ivm slechte
staat steigers’. Boten kunnen wel aanmeren bij de steigers, maar het betreden ervan wordt
afgeraden.
Spoedreparaties en vervanging
De planning was om deze steigers en damwanden voor 2016 te vervangen. De steigers en
damwanden zijn echter sneller achteruit gegaan dan verwacht. In juni voert de gemeente kleine

reparaties uit aan de steigers, zodat deze weer veilig te gebruiken zijn. Bij twee steigers/damwanden
moet de gehele constructie worden vervangen.
In het najaar van 2014 wordt de damwand geheel vernieuwd. n het voorjaar van 2015 wordt de
damwand aan de zuidoost oever van Zwanburg vernieuwd. Om de overlast voor recreatie op en
langs ’t Joppe te beperken worden de werkzaamheden zo veel als mogelijk buiten het vaarseizoen
uitgevoerd.
_________________________________________________________
Algemene Ledenvergadering gehouden op 11 juni 2014

Op woensdag 11 juni 2014 waren de leden van de WOKB te gast bij Jachtwerf Mulder. We werden hartelijk
ontvangen door Nick Mulder op de spik splinter nieuwe locatie in Zoeterwoude. Hij legt ons uit hoe ze door
de verhuizing in tijden van crisis toch hebben weten te besparen. Doordat er diverse locaties bijeen gevoegd
zijn hebben ze veel winst weten te behalen, op logistiek gebied en kunnen daardoor efficiënter werken. En
het aller leukste van een nieuw bedrijfspand is dat alles aan de nieuwste eisen voldoet en optimaal is
ingedeeld! Kortom een plezier om te werken voor het personeel en een pand dat klaar is voor de toekomst
om nog grotere schepen te kunnen bouwen. Bovendien richt Mulder zich steeds meer op de re-fit markt en is
inruil bespreekbaar door hun “makelaardij-loods”.
Voorafgaand aan deze super interessante rondleiding was ook de heer Erik van Dijk, directeur Stichting
KMVK, te gast om de leden op de hoogte te stellen van de “Blauwe Vlag”. Deze biedt veel voordelen voor
ondernemers met een jachthaven. Op de volgende link http://www.blauwevlag.nl kunt u nog eens rustig nalezen
hoe u deze investering kunt terugverdienen. Een aantal aanwezige leden bevestigde de positieve effecten van de
“Blauwe Vlag”.
Na afloop kon er volop genetwerkt worden onder het genot van de goedverzorgde hapjes en drankjes!

_________________________________________________________
Afsluiting Watersportseizoen Donderdag 9 oktober

Donderdag 9 oktober aanstaande staat de afsluiting van het Watersportseizoen gepland.

Om 17.00 uur wordt u verwacht in het informatiecentrum van Kustwerk Katwijk, gebouw de Waaier:
hoek van de Boulevard en de Seinpoststraat. Na de rondleiding worden wij verwacht in de
Jachthaven Katwijk voor een hapje en een drankje.

Binnenkort ontvangt u de officiële uitnodiging per post.
Noteer deze datum alvast in uw agenda.
_________________________________________________________

