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Stand van zaken haven Hofvliet

Geachte raad,

We informeren u graag over de situatie bij de haven aan de Hofvliet, naar aanleiding van de
brief die u heeft gekregen van een bewoner.
In deze brief beschrijven we de geldende regelgeving en hebben we op basis daarvan
voorgesteld om een gesprek te starten met de omwonenden en ligplaatshouders.
Situatie samengevat
Het gebied aan de Hofvliet is sinds de aanleg aangemerkt als haven, waar het vaak gebruikelijk
is om niet te zwemmen. Omdat er onduidelijkheid bestond over het gebruik van het gebied, is
in 2017 een bord geplaatst op verzoek van omwonenden.
Inmiddels zijn we een paar jaar verder en leven er bij de belanghebbenden – direct
omwonenden en ligplaatshouders - verschillende wensen voor het gebruik en de mogelijke
inrichting van de haven. Sommigen willen dat er alleen in- en uitgevaren mag worden. Anderen
willen ook kunnen zwemmen, kanoën of suppen. De gemeente is al langer aan het kijken –
mede op verzoek van de omwonenden - naar de invulling en het gebruik van de Hofvliethaven.
De juridische kaders
Het gebied is aangemerkt als haven. Dat betekent dat de regelgeving uit het
binnenvaartpolitieregelement van kracht is. Binnen deze regelgeving is het mogelijk om ruimte
te creëren voor ander gebruik van de haven.
Het proces
We hebben bewoners onlangs laten weten dat we op korte termijn opnieuw het gesprek
aangaan. Dit willen we graag zorgvuldig doen en met de mensen die een direct belang hebben.
De gemeente vindt het belangrijk dat dit deel van de Hofvliet veilig is, maar ook dat er plezier
aan beleefd wordt. Samen met de inwoners gaan we kijken wat de volgende stap is.
Vanwege de corona maatregelen, vragen we de buurt om met een afvaardiging aanwezig te
zijn.
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Vanzelfsprekend informeren wij u te zijner tijd over de uitkomst van het gesprek en de hieruit
mogelijke vervolgacties.
Met vriendelijke groet,

A.R. de Graaf

CH. B. Aptroot

gemeentesecretaris

burgemeester

- Deze brief is automatisch gegenereerd en daarom niet ondertekend –
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