Inspreken commissiebijeenkomst 26-9-2013
Geachte voorzitter, geachte commissieleden.
Indien onze jachthaven moet wijken voor de komst van de nieuwe containerhaven, wil ik
nadrukkelijk pleiten voor het behoud van een jachthaven in Waalwijk.
En dan doel ik op het behoud van een jachthaven gerelateerd aan de kern Waalwijk.
Heel veel gemeente doen er alles aan om een jachthaven te maken in hun gemeente om zo te
zorgen voor een extra impuls voor hun middenstand. Wij doen dit al vele jaren voor Waalwijk.
Jaarlijks overnachten bij ons zo’n 300 boten.
Dat zijn per jaar ongeveer 1000 personen.
Die wij gastvrij ontvangen en voorzien van de nodige informatie over winkels, horeca en leder en
schoenenmuseum, de weg wijzen naar Waalwijk.
In ons 50 jaar bestaan hebben wij geen honderden maar duizenden bezoekers over water de
weggewezen naar het centrum van Waalwijk.
Het realiseren van de nieuwe containerterminal is gebaseerd op toekomst visie.
Er varen nu schepen die 20 containers kunnen vervoeren.
Klasse V schepen kunnen 200 containers vervoeren.
Diezelfde toekomst visie wil ik vragen te hanteren voor het verplaatsen van onze jachthaven, dus
op gelijkwaardigheid van inrichting en locatie.
We willen niet het kind van de rekening worden van dit ambitieus project.
Wij hebben een mooie jachthaven, geen schroot hoop, geen louche club.
Een keurige jachthaven die heel veel plezier geeft aan motorbootvaarders en zeilers uit Waalwijk,
waarbij wij altijd bewust de bezoekers aan Waalwijk over water, gastvrij hebben ontvangen.
Wij hebben een uitstekend alternatief als onze jachthaven verplaatst moet worden.
De jachthaven kan gesitueerd worden op de kop van het oude Maasje met een doorgang naar de
Bergse Maas dat afgesloten kan worden met een keersluis.
Als het ware krijg je dan een spiegeling van de huidige jachthaven.
Onze leden willen op een gelijkwaardige locatie blijven, dus bij voorkeur de gespiegelde optie.
Het moge duidelijk zijn dat wij beslist geen gebruik willen maken van de vertrekpremie.
Dringend verzoek aan de commissieleden om toe te voegen bij deze business case;
Vervanging van de huidige jachthaven op gelijkwaardigheid van inrichting en locatie.
Bij voorkeur de gespiegelde optie.
Het handhaven van het huidige kosten niveau voor onze vereniging.

