Van: "Ruijsink, Gerrie" <G.Ruijsink@amsterdam.nl>
Datum: dinsdag 21 maart 2017 17:57
Onderwerp: bootjes in het Noordhollandsch Kanaal
Geachte heer Hettema en mevrouw Oly,
Naar aanleiding van uw mailberichten over ‘het eerste bootje van het seizoen’ bericht ik u het
volgende.
U heeft volkomen gelijk dat de vorig jaar afgesproken regeling met 3 x 24 uur niet te handhaven
was en dat er daardoor overlast is ontstaan voor de omgeving.
Met de provincie hebben wij overleg gehad over verbetering van de handhaving, maar dat
heeft niet tot resultaat geleid. Daarom is nu het volgende afgesproken:
1. De 3 x 24 uursregeling bij het Noorderpark wordt opgeheven. Het aanmeerverbod wordt aan
beide kanten van het kanaal van toepassing, met uitzondering van het stukje vlak voor de
Willemsluis, waar wel 3 x 24 voor passanten van toepassing blijft.
2. Aanstaande donderdag worden de borden die de 3 x 24 uursregeling bij het Noorderpark
aangeven verwijderd. Ter plaatse wordt duidelijk aangegeven dat het aanlegverbod gedurende
het gehele jaar van toepassing is, met tijdelijke gele borden.
3. Er worden bij de zwaaikom en ten noorden van de Willemsluis aanvullende borden geplaatst
in verband met het aanlegverbod. Deze borden worden hopelijk volgende week geplaatst, maar
ik heb nog niet precies zicht op de levertijd.
4. Handhaving vindt plaats vanuit het stadsdeel op grond van het Bestemmingsplan en/of de
Verordening Openbaar Binnenwater (VOB) en/of de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV)
en/of het Binnenvaart Politie Reglement. De provincie handhaaft niet, behalve om nautische
redenen.
5. Vanaf 23/3 wordt er door ons over deze beleidswijziging gecommuniceerd via website,
persbericht en door een flyer die we kunnen uitreiken aan overtreders.
6. Wij zetten nog even contactpersonen etc. op een rijtje, zodat ook duidelijk is waar eventuele
meldingen gedaan kunnen worden.
Mogelijk besluiten we in de toekomst tot aanleg van een definitieve voorziening, inclusief
beheer, liggeld en sanitair, maar daar zijn nog geen concrete plannen voor. Nu is het echter
noodzakelijk om de loop eruit te krijgen bij het Noorderpark en om te voorkomen dat daar
weer de hele zomer bootjes blijven liggen.
Ik weet nog niet hoe de handhaving bij de Willemsluis (waar 3 x 24 wel van toepassing blijft)
eruit gaat zien.
Ik heb gezien dat het eerste bootje waar u aan refereerde inmiddels verdwenen is. Eerlijk
gezegd weet ik niet of dat spontaan is gebeurd of vanwege een handhavingsactie.

Ik zou graag morgenmiddag als ik alles met de juristen heb afgestemd even contact hebben.
Het is van belang dat er geen overloop ontstaat naar de watersportvereniging bij het eilandje
voor de Buiksloterdijk en bij de ringsloot. Indien nodig zullen we daar nog aanvullende
bebording aanbrengen.
Ik verzoek u nog enigszins terughoudend met dit bericht om te gaan en dit niet meteen op te
nemen in de nieuwsbrief van de Damesbende.
Wij hebben later deze week de flyer en het kaartmateriaal klaar en dan kunnen we in een keer
de volledige informatie communiceren.
Ik hoop u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben.
Als u meent dat wij met deze aanpak iets over het hoofd zien, laat mij dat dan a.u.b. weten, dan
kunnen wij daar rekening mee houden.
Met vriendelijke groet,
Gerrie Ruijsink
Mw. G. Ruijsink
06-51925410

