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CONCEPT-VERSLAG KLANKBORDGROEPVERGADERING 
26 september 2017  
 

Op dinsdag 26 september 2017 heeft een vergadering van de Klankbordgroep Waterfront 

plaatsgevonden met viertal onderwerpen: uitvoering van de werkzaamheden in Boulevardgebied, 

inrichting van het overloopterrein en bijbehorende ontsluitingsstructuur, werkwijze van 

Klankbordgroep in veranderende context Waterfront en naamgeving van het woongebied Waterfront. 

Daarnaast is een update gegeven van de laatste stand van zaken. De bijeenkomst vond plaats in 

Zwembad De Sypel, Parkweg 4 te Harderwijk. 

 

Aanwezig: 

 De heer de Jong 

 De heer Nagtegaal 

 De heer Motshagen  

 De heer Kok 

 De heer de Vries 

 De heer Posthumus 

 De heer Smink  

 Mevrouw Slokker 

 De heer Kouer 

 De heer Kooijman 

 De heer Teeninga 

 De heer Glastra 

 De heer Sijl 

 De heer Brouwer 

 De heer Asselbergs 

 Mevrouw Bekke 

 

1. Opening voorzitter Fons Asselbergs 

 

a. Welkom 

Voorzitter van de Klankbordgroep Waterfront, de heer Prof. Drs. A.L.L.M. Asselbergs, opent de 

avond om 19.30 uur en heet de aanwezigen welkom. In het bijzonder heet hij wethouder Teeninga en 

de heer Hans Glastra welkom.  

 

b. Agenda 

De voorzitter meldt dat de agenda voor de vergadering uit verschillende onderdelen bestaat: 

toelichting op de uitvoering van de werkzaamheden in Boulevardgebied, bespreken van de inrichting 

van het overloopterrein en bijbehorende ontsluitingsstructuur, bespreken van de werkwijze van 

Klankbordgroep in veranderende context Waterfront, discussiëren over de naamgeving van het 

woongebied Waterfront en een korte update van de stand van zaken in het Waterfront.  

 

c. Verslag vorige vergadering 

Het verslag van de vergadering d.d. 23 mei 2017 wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  

 

2. Werkzaamheden Boulevardgebied  
 

Voor een toelichting op de status van het Definitief Ontwerp (DO) geeft de voorzitter het woord aan 

de heer Brouwer. De heer Brouwer geeft aan dat het college van B&W in juni 2016 het Definitief 

Ontwerp voor de herinrichting van het Boulevardgebied in het kader van het plan Waterfront heeft 

vastgesteld. Op basis van het DO zijn de bestekken verder uitgewerkt, waarna de aannemer is gestart 

met de uitvoering van de werkzaamheden. Tijdens de plaatsing van de ondergrondse vuilcontainers 

heeft een aantal bewoners de gemeente verzocht om nogmaals te kijken naar de locatie van de 

containers. De heer Brouwer benadrukt dat de gemeente zich welwillend wil opstellen, maar dat het in 

deze fase van het proces niet meer mogelijk is om dergelijke besluiten terug te draaien. Tijdens de 

uitwerking van het DO is in verschillende gremia nadrukkelijk stilgestaan bij de plaatsing van de 

vuilcontainers en is gekozen voor deze locatie. Iedere, andere locatie leidt opnieuw tot discussie.    

 

Conservering Bastion 

Afgelopen week bleek dat een deel van de muur van de voet van het Bastion was verdwenen. Hoe dit 

precies is gebeurd, is onduidelijk. Voor aanvang van de werkzaamheden zijn duidelijke afspraken 

gemaakt hoe de betrokken partijen omgaan met archeologische waarden in het gebied. De heer 
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Brouwer geeft aan dat alle betrokken partijen het betreuren dat dit incident zich heeft voorgedaan, 

maar benadrukt ook dat dit niet bewust of met opzet is gedaan. Het incident maakt wel duidelijk dat 

iedereen alert moet zijn als er werkzaamheden in de nabijheid van historisch erfgoed plaatsvinden.  

 

 De heer Kok vraagt wat er precies is verdwenen en of dit erg is. 

 De heer Brouwer antwoordt dat een deel van de bastionvoet van circa 1 m2  is verdwenen. Of 

dat erg is, is afhankelijk van degene aan wie je de vraag stelt. Ondanks dat een stuk historisch 

erfgoed onder de grond is verdwenen, kan de voet van het Bastion nog voldoende worden 

verstevigd. Dat betekent dat de gemeente, mits er voldoende externe gelden zijn verworven,  

het Bastion in een latere fase verder kan op te metselen.  

 Wethouder Teeninga geeft aan dat het verdwenen muurdeel volgens de regioarcheoloog ruim 

groter is dan 1 m2 meter. Daarbij geeft hij aan, dat hij los van de grootte, het betreurt dat het  

incident zich überhaupt heeft voorgedaan. 

 De heer Motshagen is benieuwd hoe de restauratie gaat plaatsvinden en wie dat gaat doen. 

 De heer Brouwer geeft aan dat op dit moment een gerenommeerd restauratiebedrijf de voet 

van het Bastion verstevigd door middel van het plaatsen van ankers en betonnen opvulling. 

Vervolgens herstellen zij de muurdelen van het Bastion met authentieke rode bakstenen en 

gele IJsselsteentjes. In de vervolgfase wordt de muur verder opgemetseld met authentieke 

stenen.  

 

Uitvoering werkzaamheden Boulevardgebied 

Voor een toelichting op de uitvoering van de werkzaamheden in het Boulevardgebied geeft de heer 

Brouwer het woord aan de heer Sijl, omgevingsmanager Boskalis. Aan de hand van een aantal 

tekeningen legt hij de fasering van het werk uit. Hij geeft aan dat naar verwachting de grootschalige 

ontgrondingswerkzaamheden in december zijn afgerond, waarna Boskalis kan starten met de verdere 

inrichting van de nieuwe Stads- en Strandhaven. Hij vertelt dat in het verlengde van de grootschalige 

ontgravingswerkzaamheden ook de definitieve bestrating op de Boulevard wordt aangelegd. Naar 

verwachting is de Strandboulevard voor de kerstvakantie grotendeels voorzien van nieuwe bestrating, 

mits het weer het toelaat. Daarnaast is gestart met de aanleg van de 2
e
 fase van het Strandeiland. In het 

nieuwe jaar start de aannemer met de bestrating en inrichting van het nieuwe plein voor de entree van 

het Strandeiland. 

 

Afwikkeling (bouw)verkeer 

De heer Sijl geeft aan de overtollige grond in het Boulevardgebied grotendeels wordt gebruikt voor de 

aanleg van het (overloop)parkeerterrein aan de Pasteurdijk. Om de Havendam en Burgemeester de 

Meesterstraat zoveel mogelijk te ontlasten van transportbewegingen, rijden circa 8 dumpers via de 

nieuwe brug over de Vissershaven en een aparte transportroute over het oude industrieterrein naar de 

Flevoweg. Om de Marie Curiestraat te ontlasten van transportbewegingen van geladen zandauto’s, 

wordt nu een alternatieve zandtransportroute aangelegd. Deze route wordt eind volgende week in 

gebruik genomen . Naar verwachting duurt het zandtransport richting het overloopterrein tot medio 

december 2017. 

 

 De heer Kok geeft aan ondernemers op de Boulevard niet meer bereikbaar zijn. Hij is van 

mening dat er in eerdere vergaderingen is afgesproken dat er altijd 50 parkeerplekken zouden 

zijn voor bezoekers en gasten van de hotels, restaurants en andere bedrijven op de Boulevard. 

Nu zijn alle 150 parkeerplekken toegewezen vergunninghouders. Door het aanpassen van de 

bebording komen er weinig tot geen bezoekers meer op de Boulevard. Hij vraagt hier aandacht 

voor.  

 De heer Brouwer antwoordt dat de projectorganisatie Waterfront tijdens de uitvoering 150 

parkeerplaatsen moet behouden. Over het gebruik van deze parkeerplaatsen gaat de 

projectorganisatie niet, omdat dit samenhangt met het totale parkeerbeleid en het functioneren 

van de stad. Daarom is er o.a. een Klankbordgroep Parkeren. Daarnaast geeft de heer Brouwer 

aan dat vanuit de projectorganisatie wel overleg is geweest met de afdeling verkeer om te 

kijken op welke manier het zandtransport veilig kon worden uitgevoerd. Daarbij heeft de 
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projectorganisatie haar voorkeur uitgesproken om het terrein volledig te reserveren voor 

vergunninghouders. De afdeling verkeer had hier volledig begrip voor.     

 De heer Brouwer benadrukt dat het ook tijdens de werkzaamheden belangrijk is dat het gebied 

bereikbaar en vindbaar blijft. Het signaal van de ondernemers is duidelijk en hij zal met de 

afdeling verkeer in gesprek gaan op de verwijzingen/ bewegwijzering te verbeteren. Ook 

wordt het voorstel gedaan om dit onderwerp te agenderen bij de Klankbordgroep Parkeren van 

begin oktober. Daarbij verzoekt de heer Brouwer de ondernemers ook met suggesties te 

komen.  

 De voorzitter spreekt met de heer Brouwer af dat hij dit onderwerp voor aanvang van de 

Klankbordgroep Parkeren met de heer van Veen, beleidsadviseur Verkeer, bespreekt.    

 De heer Kok merkt op dat hij de heer Sijl, omgevingsmanager van Boskalis, niet meer 

zichtbaar is, waardoor er in zijn optiek minder snel signalen kunnen worden doorgegeven en 

werkzaamheden kunnen worden afgestemd.  

 De heer Sijl betreurt dat de heer Kok het gevoel heeft dat hij minder zichtbaar is in het gebied, 

maar vindt bedankt de heer Kok dat hij het aankaart. Hij neemt de komende week direct actie 

en zal de ondernemers aan de Boulevard bezoeken.  

 De heer Brouwer voegt daar aan toe dat ondernemers en andere belanghebbenden zich altijd, 

24 uur per dag, 7 dagen per week, kunnen melden bij het klnatenservicenummer. Ernstige 

problemen worden z.s.m. opgelost. Minder dringende zaken worden ingepland. Ook schade 

kan via dit nummer worden gemeld.  

 Mevrouw Slokker vraagt of er contact is geweest met de ijsbaan, aangezien de 

werkzaamheden rond het plein voor Allure later plaatsvinden en er een tijdelijke route over de 

Stille Wei/Wellen gaat.  

 De heer Sijl antwoordt dat er contact is met de ijsvereniging en er gezocht wordt naar een 

oplossing. 

 De heer de Vries geeft aan dat het verkeer door de Grote Poortstraat is toegenomen. Hij vraagt 

of er een tijdelijk parkeerverbod kan komen ter hoogte van de Sint Annastraat, aangezien daar 

nu tweerichtingsverkeer mogelijk is en aan beide zijden geparkeerd kan worden. 

 De heer Sijl geeft het signaal door aan de afdeling verkeer.   

 De heer Posthumus vraagt of hij goed heeft begrepen dat de 150 parkeerplekken volledig 

bedoeld zijn voor vergunninghouders.  

 De heer Brouwer geeft aan dat dit tijdens de uitvoering van de werkzaamheden het 

uitgangspunt is. Daarnaast refereert hij aan het eerdere opmerkingen in deze vergadering en 

wijst er op dat het onderwerp wordt geagendeerd voor de volgende Klankbordgroep Parkeren.  

 De heer Kok benadrukt nogmaals dat dit niet volgens afspraak is. De verdeling zou 100 om 50 

zijn.  

 De heer Brouwer geeft aan dat in de Klankbordgroep Waterfront indeling van de 150 

parkeerplekken nooit is gespecificeerd, aangezien de projectorganisatie hier niet over gaat. 

 De heer Kok vraagt, aangezien de bebouwing voor het Dolfinarium langs (inclusief 

parkeergarage) nog even op zich laat wachten, of het mogelijk is om de parkeermogelijkheden 

in het gebied tijdelijk uit te breiden. Hij voegt daar wel het verzoek bij om dit netjes te doen, 

zodat het gebied aantrekkelijk blijft.  

 De heer Brouwer geeft aan dat er intern gesprekken lopen over een tijdelijke invulling van het 

braakliggende terrein. De functie parkeren wordt daar in meegenomen.   

 De heer Kooijman vindt het jammer dat de leisureplint, dat een van de pijlers in het gebied is, 

vertraagd. 

 De heer Brouwer geeft aan dat de gemeente het belang van een goede invulling boven het 

halen van de eerder gestelde planning stelt. Alle partijen hebben nog steeds de wil om er 

samen uit te komen. De heer Brouwer hoopt dat er rond de jaarwisseling een 

intentieverklaring ligt.  

 De heer Motshagen vraagt aandacht voor de bereikbaarheid van de Kleine Watersport. Voor 

veel fietsers en voetgangers is het onduidelijkheid hoe men bij de Kleine Watersport komt.  

 De heer Sijl pakt dit punt op. 
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3. Inrichting van het overloopterrein en bijbehorende ontsluitingsstructuur 

De heer Hans Glastra, gemeentelijk projectleider Waterfront, geeft een toelichting op de inrichting van 

het overloopterrein en de bijbehorende ontsluitingsstructuur. Zoals de heer Sijl heeft toegelicht, is 

gestart met de grootschalige ontgravingswerkzaamheden in het Boulevardgebied voor de realisatie van 

de nieuwe Stadshaven tussen de binnenstad en het Dolfinarium. De grond die hierbij vrijkomt, wordt 

grotendeels gebruikt voor de aanleg van het overloopterrein van ca. 1.900 parkeerplaatsen aan de 

Pasteurdijk. De heer Glastra geeft aan dat het overloopterrein straks ontsloten door een rechtstreekse 

verbinding met de N302, waardoor de Marie Curiestraat wordt ontzien. Daarbij wordt ook een 

rechtstreekse verbinding tussen de N302 en de weg naar de parkeergarage op de Kop van De 

Stadswerven (Vuurtorenweg) gemaakt. Daarvoor komt een brug over de N302 te liggen. De 

voetgangerstunnel is al aanwezig, maar is nog afgedekt. Indien de Provincie Gelderland akkoord is 

met het ontwerp, wordt de aanbestedingsprocedure voor de aanleg van de ontsluitingsstructuur  in 

gang gezet. De definitieve inrichting van het overloopterrein wordt op een later moment bepaald, 

mede in verband met de mogelijke aanleg van een zonnepark. 

 

 De heer Kooijman is benieuwd of er ook een nieuwe fietsinfrastructuur wordt aangelegd. 

 De heer Glastra antwoordt dat de huidige fietsinfrastructuur in het ontwerp is geïntegreerd.  

   

4. Werkwijze van Klankbordgroep in veranderende context Waterfront 

Op verzoek van de heer Brouwer wil de voorzitter stilstaan bij de werkwijze van de Klankbordgroep 

Waterfront. De huidige context waarin de klankbordgroep opereert, is anders dan de voorgaande 

periode. Het zwaartepunt van het project is verschoven van procedures en planvorming naar de 

uitvoering van werkzaamheden en beheervraagstukken. Hierdoor krijgt de invulling van de agenda van 

de Klankbordgroep Waterfront een meer informerend karakter en vinden er minder discussies op een 

abstract niveau plaats. Dit heeft consequenties voor de rol en het functioneren van de klankbordgroep. 

De heer Brouwer wil graag weten hoe de leden van de klankbordgroep zelf over denken en hoe zij 

kijken naar hun rol in de toekomst.  

 

 De heer Kok vindt dat de Klankbordgroep nog steeds een belangrijke functie heeft, ook al is 

het zwaartepunt verschoven. Er staan nog voldoende vraagstukken op de agenda en op veel 

plaatsen moeten de puntjes nog op de ‘i’ worden gezet.   

 De voorzitter geeft aan dat deze constatering klopt, maar benadrukt dat de aard van de 

discussies steeds meer veranderd en de aandachtspunten veel meer op uitvoering en beheer 

liggen. Dat vraagt wellicht ook om een andere vorm van overleg en/of afstemming. De 

voorzitter roept de leden van de klankbordgroep op om hier over na te denken. Het 

onderwerp wordt in de 1
e
 vergadering van 2018 opnieuw geagendeerd.  

 De heer Kooijman begrijpt dat de rol van de klankbordgroep anders wordt, maar kan zich 

voorstellen dat de Klankbordgroep als het gaat om gebruik en beheer van nieuwe gebieden 

in het Waterfront nog een soort intermediair blijft tussen de gemeente en de samenleving.  

 De voorzitter zegt dat het beheer van nieuwe gebieden steeds meer inde reguliere processen 

van de gemeente wordt opgenomen, maar dat klankbordgroep een rol zou kunnen spelen bij 

de inrichting van het beheer.  

 Wethouder Teeninga beaamt dat ook in deze fase van het project en de oplevering van 

deelgebieden er behoefte is aan een klankbordgroepfunctie. Terugkoppeling van signalen, 

knelpunten, wensen en ideeën blijven waardevol. Alleen moet er goed gekeken worden op 

welke manier en met wie dit wordt georganiseerd.    

 

5. Naamgeving woongebied Waterfront 

Binnen het college van B&W is een discussie ontstaan over het behouden van de naam Waterfront als 

wijknaam voor het woongebied in het plangebied Waterfront. Hiervoor heeft de heer Brouwer een 

memo opgesteld met voor- en tegenargumenten. Naarmate onderdelen van het Waterfront worden 

gerealiseerd verliezen zij het label Waterfront. Vogelrustgebieden zijn naamloos, industriegebied heet 

Lorentzhaven, Strandeiland is Strandeiland, Strandboulevard blijft Strandboulevard, de jachthaven 

houdt zijn naam ‘de Knar’, parkeergarages moeten nog van naam worden voorzien (zij hebben 
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voorlopig een projectaanduiding) en de natuurontwikkeling wordt aangeduid met ‘de Mheenlanden’. 

Voor het nieuwe woongebied is daarmee het vasthouden aan de benaming Waterfront niet a priori 

logisch. Daarnaast heeft het gebied in de bestemmingsplannen de naam ‘Waterstad’. De heer Brouwer 

is benieuwd hoe de Klankbordgroep hierover denkt.  

 

 De voorzitter reageert dat de naam Waterfront een algemeen verschijnsel is. In 

stedenbouwkundig perspectief is het een typologische gebiedsaanduiding voor 

(project)locaties waar land aan water grenst. De naam Waterstad is in zijn ogen geschikter 

als een naam voor een woonwijk.  

 De heer Nagtegaal is van mening dat als men kiest voor de naam Waterfront, dat de naam  

in het hele gebied consequent moet worden gebruikt. Ook in verband met het aanduiden 

en het etalage zetten van het gebied. Hij vindt de naam Waterstad creatief. Maar hij geeft 

ook aan dat, als je mensen in de nieuwe woongebieden vraagt waar zij wonen, bewoners 

vinden dat zij in Waterfront wonen.  

 De heer de Vries is het met de voorzitter eens dat Waterfront een algemene aanduiding is 

voor plaatsen waar land aan water grenst, waarbij hij een aantal voorbeelden geeft. Hij kan 

zich voorstellen dat men het woongebied een andere naam geeft, bijvoorbeeld Waterland.  

 De voorzitter vraagt de wethouder hoe het college van B&W deze discussie heeft gevoerd.  

 Wethouder Teeninga geeft aan dat in het college van B&W met dezelfde emotie naar het 

vraagstuk kijkt. In een eerder college is besloten dat Waterfront een werknaam is. Het 

huidige college van B&W ziet dat de werknaam voor veel mensen emotioneel verbonden 

is aan het woongebied: ‘Wij wonen in het Waterfront.’ Vervolgens hebben we ook 

gesproken over het wel of niet verbinden van de projectnaam aan elementen in het plan, 

zoals Waterstadhaven vs. Waterfronthaven, Waterstadbrug vs. Waterfrontbrug en 

Waterstadboulevard vs. Waterfrontboulevard.  

 De heer Brouwer haakt daarop in en geeft aan dat een aantal elementen binnen en buiten 

de woongebieden al een naamaanduiding heeft, waarbij bewust de naam Waterfront niet is 

gebruikt. Dat betekent als men dit wil aanpassen dat dit ook consequenties heeft voor deze 

namen. Hij geeft als voorbeeld de Waterstadboulevard, maar ook de naam van het 

bestemmingsplan Waterstad.  

 De heer Motshagen vraagt zich af of aanpassing van reeds bestaande namen noodzakelijk 

is.  

 De heer Brouwer geeft aan dat er bij het geven van namen wel naar logica en samenhang 

wordt gekeken in verband met herkenbaarheid en vindbaarheid.  

 De heer de Jong geeft aan dat de straatnamen op het Zuidereiland bijvoorbeeld zijn 

gekoppeld aan namen van zandbanken in de vroegere Zuiderzee. 

 De heer Kooijman benadrukt dat de Boulevard een belangrijk element is in het plangebied 

Waterfront, waar de stad het water ontmoet. Op zich vindt hij het logisch als daar de naam 

Waterfront wordt gebruikt. In zijn optiek kan de Waterfront worden losgelaten als het om 

de woongebieden gaat.  

 De voorzitter merkt op dat gebied- en straatnamen vaak een historische of geografische 

achtergrond hebben. De planologische naam wordt vaak losgelaten.  

 De heer de Jong voegt daar aan toe dat de Straatnamencommissie zeker naar dit soort  

kenmerken kijkt, maar ook kijkt naar de praktische bruikbaarheid. Bijvoorbeeld voor 

hulpdiensten. Daarbij geeft hij aan dat de Straatnamencommissie twee per jaar bij elkaar 

komt en het college van B&W advies geeft over de benaming van gebieden, wijken en 

straten. 

 De heer Kok vindt de naam Waterfront zeer algemeen. Op andere plaatsen in de wereld 

wordt de naam Waterfront veelvuldig gebruikt en is dus niet uniek.  

 De heer Nagtegaal heeft moeite met het woord ‘stad’ in een gebied waar voornamelijk 

wordt gewoond. Het woord ‘stad’ impliceert in zijn ogen dat er meer functies in het gebied 

zijn.  

 De heer Kooijman vindt Waterkwartier of Wolderkwartier een beter alternatief.  
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 De voorzitter wil vanuit de Klankbordgroep Waterfront graag een advies en eventuele 

suggesties aan de Straatnamencommissie voorleggen en vraagt de leden van de 

Klankbordgroep voor het einde van oktober suggesties door te geven.  

 De heer de Jong is het hier niet mee eens en geeft aan dat op deze manier een eindeloze 

discussie wordt. Er ligt een adviesdocument vanuit het Waterfront, dat zou voldoende 

moeten zijn.  

 De heer Motshagen heeft er vrede mee dat de Straatnamencommissie wordt besproken en 

het college van B&W de uiteindelijke keuze maakt.    

 

6. Korte update: stand van zaken en ontwikkelingen Waterfront 

 

Aan de hand van een aantal foto’s geeft de heer Brouwer de stand van zaken weer in de verschillende 

deelgebieden. Daarbij staat hij met name stil bij de werkzaamheden in het Boulevardgebied, de bouw 

van de boothuizen en de verkoop en bouw van de woningen in het gebied van fase 2.  

 

 De heer Nagtegaal vraagt zich af waarom het Noordereiland gekozen voor een andere ontwerp 

qua woningen.  

 De heer Brouwer antwoordt dat de VOF Waterfront een andere keuze qua ontwerp heeft 

gemaakt op basis van de huidige marktvraag. Daarbij benadrukt dat de ontwerpen passen 

binnen het Beeldkwaliteitsplan voor het gebied. Ook zijn de ontwerpen afgestemd met de 

supervisor.  

 De heer Kooijman vraagt zich af, gezien de stroever verkoop, in hoeverre deze woningen op 

andere plaatsen worden vermarkt. Als voorbeeld geeft hij de HISWA, dat volgens hem een 

ontmoetingsplek is voor potentiële kopers. 

 

6. Rondvraag en afsluiting 

 

Rondvraag 

 De heer de Vries wil nog even benadrukken dat Harrison Price meer dan 35 jaar geleden de 

eerste aanzet heeft gegeven voor het Waterfront. Het lijkt hem aardig als deze naam ergens in 

het gebied kan terugkomen.  

 De heer Kooijman geeft aan dat de heer Price niet heeft bijgedragen aan het terugbrengen van 

het water naar de stad, maar ervoor gezorgd heeft dat het parkeren goed geregeld werd door 

middel van de aanleg van de parkeerterreinen op de Boulevard. Hij vindt dat de naam van 

Hans Droog ook terug zou moeten komen.  

 De voorzitter vindt het een interessante gedachte om het ontstaan van het Waterfront in de 

naamgeving terug te laten komen, maar vindt naar aanleiding van de eerdere discussie dat de 

Straatnamencommissie daar haar gedachten over mag laten gaan. Wellicht kan dit wel worden 

meegegeven aan de Straatnamencommissie.  

 De heer de Vries maakt nog een opmerking over de onderdoorgang van de dam bij het 

Strandeiland. Het blijft een smerige hoek waar vuil zich in het water ophoopt. Hij kan zich 

niet voorstellen dat dit de bedoeling is geweest van het ontwerp. 

 De heer Brouwer is op de hoogte van het probleem. Hij geeft aan dat hij verwacht dat het in de 

definitieve situatie door de doorstroom van water veranderd, maar benadrukt dat er aandacht is 

voor het probleem. Als het in de definitieve situatie niet is opgelost, betekent dat er 

maatregelen moet worden getroffen.  

 De heer Kok vraagt aandacht voor de rotzooi bij de Vischpoort. Iedereen gooit afval neer bij 

de tijdelijk afvalcontainers.  

 De heer Brouwer geeft aan dat dit gemeld is bij de aannemer en dat het wordt opgelost.  

 De heer Kok is ook benieuwd naar het gebouw bij de nieuwe brug over de Vissershaven. Eerst 

was hier alleen een havenkantoor gepland, nu een gebouw met drie verdiepingen met 

horecafunctie.  

 De heer Brouwer geeft aan dat er gesprekken gaande zijn over de inrichting van dit punt. Als 

er meer bekend is, komt het terug in de Klankbordgroep.  
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 De heer Kooijman vraagt aandacht voor tijdelijke sanitaire faciliteiten in het Boulevardgebied, 

zolang het nieuwe havenkantoor nog niet gerealiseerd is.    

 De voorzitter geeft aan dat er gesprekken lopen met het Stadsbedrijf op welke manier er 

tijdelijke voorzieningen kunnen komen.  

 

Afsluiting 

De volgende klankbordgroepvergadering is gepland op dinsdag 28 november 2017. Niets meer aan de 

orde zijnde, sluit voorzitter Asselbergs de vergadering om 21.55 uur.  


