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80. Laatste stand van zaken kortetermijnsmaatregelen havengebied Moerdijk

Dag iedereen,
Langs deze weg wil ik jullie weer op de hoogte stellen van de laatste stand van zaken over de
kortetermijnsmaatregelen aan het dorpshaventje.
Zoals jullie hebben kunnen zien en lezen, is de klus (zo goed als) geklaard! Ik hoop oprecht dat jullie in deze
vakantieperiode kunnen genieten van de aangepaste situatie. Voor de minder frequente bezoekers aan Den Bels;
vanaf komend weekend verbetert het weer als het goed is, dus wellicht aanleiding voor een recreatieve wandeling
vanuit de haven naar het strandje!
Zoals dat vaak gaat bij werkzaamheden spelen er wel nog een paar losse eindjes, de proverbiale puntjes op de i,
oftewel de ‘finishing touch’. Wat kan ik jullie daarover aangeven:
- Van de 21 lichtmasten zijn er 16 geplaatst en deze branden nog niet allemaal. De nieuwe masten aan het
schelpenpad zitten op een eigen net (dat vanuit een kast bij onze Loes aangestuurd wordt), dus waren
zonder problemen aan te sluiten en geven ’s avonds sfeervol licht. We mogen alleen niet aan het algemene
openbare verlichtingsnet komen; dat mag van Enexis alleen gebeuren na hun expliciete goedkeuring en dient
te geschieden door een select aantal door hen uitgekozen partijen. We wachten in dat kader nog op de
goedkeuring van Enexis om onze aannemer (die over zo’n ‘Enexis seal of quality’ beschikt) de extra masten
aan de rechterzijde van de haven aan telaten sluiten, alsmede vijf bestaande lichtmasten in de haven te laten
vervangen door de resterende vijf nostalgische varianten. Enexis is helaas niet snel en i.v.m. bouwvakantie
duurt dat allemaal even, maar we zorgen er in ieder geval voor dat de nostalgische lichten allemaal branden
vóór het nostalgische weekend van eind augustus;
- De werkgroep heeft verzocht om een extra ligger bij het bruggetje, om te voorkomen dat kleinere kinderen
gemakkelijk van de brug af kunnen vallen. Deze wordt uiterlijk volgende week geplaatst;
- De groenstrook aan de kop van Heuvelman moet nog beplant worden met dezelfde beplanting als de rest van
het gebied, maar vindt op verzoek van de organisatie van het nostalgisch weekend pas plaats na hun
evenement. Op die wijze kunnen ze dixies e.d. nog plaatsen op de bewuste strook;
- De perken bij de bomen aan de koppen van de haven worden nog ingeplant en de bloembakken aan
weerszijden van de 2 bankjes aan de kop van de haven staan nog in bestelling. Worden geplaatst zodra deze
bij ons binnen zijn.
- Een aanvullend verzoek om met hedera begroeide hekken vóór de hekken van Ballast Nedam te plaatsen is
even on hold gezet. Dit enerzijds vanwege het feit dat de werkgroepleden die hierop richting mij hebben
gereageerd verdeeld waren in hun mening (van ‘teveel geld voor een tijdelijke voorziening’ tot ‘absoluut de
moeite waard’). Anderzijds heeft de organisatie van het Nostalgisch Weekend mij verzocht om even een pas
op de plaats te maken, zodat de zichtlijnen behouden blijven op het Ballast terrein, waar 29 en 30 augustus
ook activiteiten plaatsvinden. Ik begrijp dat de trekkers van de werkgroep (Meindert, Martin en Loes) na het
zomerreces nog een ‘democratische poll’ willen houden onder de werkgroepleden over het tijdelijk hekwerk.
Ik wacht dat belangstellend af.
Ten slotte wil ik jullie melden dat ik vanaf halverwege komende week met verlof ben. Ik meld mezelf weer met ingang
van september op de werkvloer. Vanwege een vakantie buiten onze landsgrenzen moet ik helaas verstek laten gaan
bij het nostalgische weekend. Ik wens de organisatie in ieder geval een gigantisch succesvolle editie toe, en jullie,
voor zover jullie daar nu nog niet van aan het genieten zijn, een prettige vakantie.
We pikken in september met elkaar de draad weer op!
Met vriendelijke groet,
A. (Andras) Incze MSc
Projectleider
Afdeling Ruimtelijke & Maatschappelijke Ontwikkeling
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