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Inleiding
Beste Leden en booteigenaren,
M.i.v. zaterdag 16 april 2022 kan de jachthaven weer in gebruik worden genomen. Uitzondering zijn
de ligplaatsen 106 t/m 115. Komende periode verwachten we nog de volgende materialen;
• Vingerpieren 18 meter – 2e deel en beugels;
• Vingerpier 16 meter – 2e deel en beugel;
• Vingerpier 24 meter – 2e deel en beugel;
• Platforms voor de pompen van de botenliften;
• En losse planken;
• De vuilwater-bilge installatie zal de komende tijd op het nieuwe steiger overgeplaatst
worden. Blijft tot die tijd buiten werking.
Hoofdsteigers,
Alle hoofdsteigers en 3 passtukken zijn inmiddels geleverd en gekoppeld. We zijn in afwachting van
het laatste passtuk aan het eind van het eerste hoofdsteiger zodat ook deze afgemaakt kan worden.
Resterende bolders zullen komende week worden gemonteerd na het monteren van de laatste
lantaarnpalen.
Vingersteigers
Alle vingersteigers zijn gereed voor gebruik. Walstroom aansluitingen en drinkwaterzuilen zijn
aangesloten en klaar voor gebruik. Helaas geldt dit nog niet voor de ligplaats 106 t/m 115, zoals
hiervoor genoemd.
Bootliften
De bootliften zijn naar hun eigen ligplaats gesleept. Helaas zijn de drijvers voor de bootliften nog niet
geleverd. Nogmaals wordt benadrukt dat de bediening kasten en accu’s niet op de steigers mogen
worden geplaatst. We houden u op de hoogte van de leveringen.
Electra
De walstroom aansluitingen van de gekoppelde vingersteigers zijn aangesloten op de kasten.
Uitzondering hierop zijn de 32 Amp aansluitingen voor de betreffende eigenaren. Voor het afsluiten
van de walstroomaansluitingen moet men zelf voor een (hang) slotje zorgen.

Water
Het drinkwatersysteem in de jachthaven is gereed voor gebruik. Komende tijd zal het v.w.b. de
waterdruk op de steigers nog verder worden uitgeregeld. Goed doorspoelen van de leidingen voor
gebruik wordt sterk aanbevolen.

Verlichting
De laatste 9 lantaarnpalen voor de verlichting zijn geleverd en gemonteerd, inclusief led-armaturen.
In totaal zijn er 16 lantaarnpalen geplaatst

