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NIEUWSFLITS! 
 

                                                                   23 april 2020 
?? MEI 2020 
 

VERLENGDE WINTERBEDIENING BRUGGEN/SLUIZEN VLAARDINGEN 
 

De meeste maatregelen om verspreid ing van het  Coronavirus tegen te gaan zi jn  

voor lopig ver lengd.   

 

Ook de bedieningst i jden volgens de winterd ienstreg el ing b l i j ven tot nader ber icht 

gehandhaafd.  Vanwege de beperk te ru imte op het  havenkantoor kan er door de 

1½ meter regel  geen brug/s lu iswachter  worden ingezet voor de bediening.  

 

De regul iere werkzaamheden in de zeehavens hebben pr ior i te i t  en door de 

Corona-maatregelen neemt het afhandelen van de formal i te i ten aan boord van 

een zeeschip ook meer t i jd  in  bes lag.   

 

Bi j  een aanvraag van een opening van brug of  s lu is  kan de havenbeambte 

h ierdoor  vaak geen t i jds indicat ie geven wanneer  bediening mogel i jk  is .  

 

Tot nader ber icht moeten ju l l ie  met  het  volgende rekening te houden;  

 

  Vanaf donderdag 23 maart moet er 24 uur van te voren telefonisch een 

verzoek worden gedaan voor de bediening van een brug of sluis  

(via 010-2484333 of  06-53396511) . Hierbi j  moet  je  aangeven hoe laat  je 

de volgende dag ongeveer een opening of  doorvaart wi lt .   

 

  De volgende dag vraagt  het havenkantoor je om ze een uur voor het  

besproken t i jdst ip nogmaals te bel len,  hierdoor kan de havenbeambte 

beter een inschatt ing maken en eventueel meerdere jachten tegel i jk 

van een opening gebruik laten maken.  Helaas kunnen er door 

onvoorziene omstandigheden (zoals een calamiteit)  alsnog langere 

wachtti jden ontstaan.  

 

Het RIVM vraagt,  om verspreid ing van het  Coronavirus te voorkomen,  om zoveel  

mogel i jk  thuis te b l i j ven en a l leen naar  buiten te gaan indien noodzakel i jk .   

 

En gezien de beperk te inzet  van het  personeel voor  de bediening van bruggen en 

s luizen en het advies van het RIVM, is dagrecreat ie n iet  wensel i jk .  

Dus heen en terug varen op de r ivier  of  op de Vlaarding ervaart  om een paar  uur  

van het mooie weer  te genieten ,  wordt  af  te raden en zal  zeker n iet in de 

beschikbare bedieningst i jd mogel i jk  zi jn.  
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Di t  i s  een n ieuwsbr ie f  voo r  de vaa rrec reat ie  in  het  W es t land  en ten behoeve van  

a l les  wat  z ich  op en rond het  vaarwegennet  in  deze reg io  a fsp ee l t .  W anneer  u  

deze n ieuws br i e f  dubbel  ontvangt ,  e r  geen p r i j s  op s te l t ,  o f  ju is t  g raag op de  

hoogte  wi l t  b l i j ven maar  nu  n ie t s  ont vangt ,  o f  een ander  emai ladres  wi l t  opgeven ,   

meld t  u  dan even v ia  emai l adres  Voor t va rendW est land@gemeentewes t land.n l  

 

LAATSTE NIEUWS! 
OVER DE TE LAGE BRUG OVER  DE 
NIEUWE VAART IN HONSELERSDIJK 

 

Er Is inmiddels op aandr ingen van het Hoogheemraadschap van Delf land  en 

de Gemeente W estland door  de vergunningaanvrager een aangepaste 

tekening ingediend van de brug met een doorvaarthoogte van 1,80 m  over  

een breedte van 5,50 m . Tevens wordt over een lengte van 15 m voor  en na 

de brug de waterbodem uitgediept  tot  1,40 m zodat de doorgang onder de 

brug ook daadwerkel i j k  over de vol le  breedte bevaarbaar  is .  

 

Di t  betref t  een wijzig ing op de watervergunning die in  de n ieuwsbr ief  van 

apr i l  2020 gepubl iceerd is :  HHD W atervergunning 2019-025783 

 

Er wordt zo snel mogel i jk  een gewijzigde watervergunning  door  het  

hoogheemraadschap uitgegeven en k laargezet  voor  publ icat ie , maar daar  

kan een week je overheen gaan.  

 

Bi j  deze het verzoek aan iedereen om bezwaarschr if ten tegen bovenstaande 

watervergunning even vast  te houden en n iet  in  te s turen.  Het  ziet er  

namel i jk  naar u it  dat het  probleem met de wijzig ing op deze watergunning 

straks van tafe l is .  

 

Mochten er  dan a lsnog bezwaren zi jn ,  kan u a lt i jd  nog bezwaar aantekenen.  

Maar  wacht  het  even af!  Zodra de wijzig ing is gepubl iceerd,  gaat  er een 

n ieuwsf l i ts  u i t .  
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