Voorz.: Hr.H.de Weers
Tel.:023-5321489
Email:waarderhaven52@telfort.nl
Secr.:Mw.G.Zeilstra
Jaagpad 51
2034 JN Haarlem
Tel.:023-5332274
Email : bhswoonschepen@hotmail.com
Gironr.BHS 4179767
Website:www.woonschepenhaarlem.nl

Haarlem, november 2010
Hallo mede bewoners,
De kerngroep van de Bhs heeft wederom weer een overleg gehad met de gemeente, t.w. met
Mw. Franssen en Dhr. Föllmi.
We hebben gesproken over de Nota Openbaar Water ( v.o.w.), de woonschepenverordening en de
brief die laatst binnen kwam bij iedereen over het aanvragen van een ligplaatsvergunning
pleziervaartuig.
Nota Openbaar Water
Afgesproken is dat alle insprekers, die gereageerd hebben op het concept v.o.w., nu de Nota van
Beantwoording toegestuurd krijgen.
De Bhs had deze nota ontvangen en staat ook al op onze website.
Bewoners en organisaties krijgen hierbij een begeleidende brief van de wethouder R. van Doorn.
Hierin gaat hij meedelen dat de verordening Woonschepen uit die v.o.w. is gehaald.
Er komt dus een nieuwe verordening Openbaar Water ( of onder een andere naam ).
De Kerngroep Bhs krijgt dit concept toegestuurd en het staat ons vrij om als kerngroep onze
mening hierover te geven.
Woonschepenverordening.
De bestaande Woonschepenverordening is inmiddels door de gemeente aangepast.
De Bhs heeft het concept ontvangen. Samen met de gemeente gaat de kerngroep van de Bhs dit
nieuwe concept Woonschepenverordening bespreken.
De volgende vergadering van de werkgroep is gepland in december.
Wanneer hier overeenstemming over is, wordt de tekst aan alle bootbewoners voorgelegd. Een
ieder wordt dan in de gelegenheid gesteld om schriftelijk te reageren.
De insteek van de wethouder is om een zo groot mogelijk draagvlak te krijgen onder de
bootbewoners.
Hierna wordt het (zonodig aan te passen) concept in het College van Burgemeester en Wethouder
ingebracht.
Hierna gaat de Woonschepenverordening richting raadscommissies en gemeenteraad om vast te
stellen.
Bijboot.
Alle bootbewoners krijgen een brief met uitleg over wat er onder een bijboot (bij een woonschip)
wordt verstaan.
In het verleden is namelijk afgesproken dat bij elk woonschip een bijboot hoort.
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