
 

 

>>> "Nico Sweers"  

Geachte heer/mevr.  Raadsleden bestuur van de gemeente Haarlem. 

 

Wij woonboot bewoners hebben op 21 november jl een informatie avond gehad 

van de heer Hartog over Baggeren en een nieuwe beschoeiing die bij ons 

geplaatst gaat worden. 

 

Daar er 4 jaar geleden al een nieuwe beschoeiing bij een aantal woonboten 

geplaatst is van 75000,- Euro wil de gemeente er gewoon weer een nieuwe 

voor zetten en de oude laten staan (weg rotten) zeg maar omdat deze te 

ondiep zou zijn geplaatst, maar daar hebben wij onze twijfels over want 

er word/is in het hele Spaarne waar al gebaggerd is geen 250M diep tegen 

de beschoeiing gebaggerd. 

En dat zal hier ook niet gebeuren heb ik zo mijn twijfels. 

 

Dat de gemeente nu de oude laten zitten daar zijn wij het niet mee eens 

want toen de nieuwe 4 jaar geleden geplaatst is hebben zij ook de oude 

zooi laten staan en daar hebben wij nu be nawee-en van want dat is nu aan 

het rotten en de hele wallenkant is aan het zakken achter de nieuwe 

beschoeiing dus ik spreek uit ervaring. 

 

Als er nu weer een nieuwe beschoeiing voor komt en de andere twee blijven 

zitten dan zitten wij met de narigheid van  verzakkingen en dergelijke 

door rotting omdat de gemeente een verkeerde bezuiniging in gelast. 

 

Dan wil de gemeente ook de woonboten meer naar de beschoeiing verplaatsen 

maar ze vergeten dat er een aantal zoals wij aan stutpalen met stalen 

beugels vast leggen en die kunnen niet zomaar verplaatst worden. 

 

Als de palen verplaatst worden dan krijg je ze nooit meer op de zelfde 

plaats, als de beugels nu zitten. 

 

Mochten de palen toch verplaatst worden dan willen wij toch van de 

gemeente een 100% garantie dat de palen precies tussen de beugels komen 

zodat er geen gekraak of scheuren kunnen ontstaan .  

 

Onze palen met beugels heeft een hoop geld gekost en daar zit ook een 

garantie op. 

Als de gemeente deze palen gaat verplaatsen vervalt onze 

garantie en hoe lossen we dat op? 

 

4 jaar geleden hebben wij onze hele tuin en schuur ook al weg moeten 

halen en daar zijn wij net eigenlijk klaar mee. 

Nu wil de gemeente weer onze hele tuin en schuur overhoop halen. 

Wat een beleid zeg. 

 

Dan wil de gemeente onze woonboten tijdelijk 14 dagen op een andere plek 

leggen en dat de bewoners in een Hotel of zo gaan maar verder denken de 

Ambtenaren niet wat de gevolgen kunnen zijn. 

 

Ik hoop dat de Gemeente Haarlem samen met de bewoners tot een goede 

oplossing komt alvorens zij iets gaan doen. 

 

U bent er voor de burgers van Haarlem en tevens heeft u een controlerende 

taak u bent de bestuurder. 

 



Met vriendelijke groet 

N.Sweers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


