Plaatsen van zaken op het terrein van de haven

Op de dam van de haven is het mogelijk één auto te parkeren voor de momenten dat u aan boord
bent. Zie artikel 17 van havenreglement.

We merken dat boottrailers worden geplaatst op het haventerrein, zonder kennisgeving aan de
havenmeester. Dit is ongewenst en kan leiden tot bovenmatige bezetting van de beperkte
aantallen parkeerplaatsen in de haven. Het kan verder leiden tot een rommelig aanzicht van de
dam en tot gebruik anders dan parkeerterrein. Het bestuur vindt dat onwenselijk en zoekt naar
mogelijkheden om daar tegen op te treden. Het huidige havenreglement stelt daarvoor geen
regels.
Met onderstaande aanvulling op het havenreglement zorgen we voor beheersing van het stallen
van zaken op de dam.
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Het is niet toegestaan een vervoermiddel op de dam achter te laten, als dat niet voortvloeit of
te maken heeft met een actuele watersportactiviteit.

Het plaatsen van een trailer of andere zaken op de dam in de parkeervakken of in het groen,
is enkel toegestaan indien vooraf toestemming is verkregen van de havenmeester.

Het is aan de havenmeester te beoordelen of het mogelijk is een trailer of enig goed te
plaatsen of te parkeren en voor welke duur. Hierbij moeten de aanwijzingen en instructies van
de havenmeester voor het parkeren of het plaatsen worden opgevolgd.

4 Voor het plaatsen van trailers of goederen, na toestemming, voor een periode langer dan 7
dagen is een vergoeding verschuldigd van 2,00 euro per week.
5 Voor het plaatsen van trailers of goederen zonder toestemming is een
vergoeding verschuldigd van 5,00 euro per dag.
6 Trailers of andere zaken geplaatst op de dam zonder toestemming vooraf van de
havenmeester worden verplaatst, geblokkeerd of verwijderd. Eventuele kosten worden
verhaald op de eigenaar van de goederen.

