Zandrak Steigerkrant 20 oktober 2021
Levering steigers
Na het leveren van de 2 meter hoofdsteigers is door Marimat een aanvang gemaakt d.m.v. het
leveren van de 2,5 meter hoofdsteigers. De eerste 6 delen van 2,5 meter zijn reeds geleverd, nog 10
delen en vingersteigers te gaan.

Voortgang bootvrij maken ligplaatsen
Met nog 11 dagen te gaan tot 1 november is het van belang een update te geven op de stand van
zaken. Zoals onderstaand weergegeven worden er wel vorderingen gemaakt, maar is er nog veel te
doen. Wij verzoeken iedereen vriendelijk maar ook dringend dit op korte termijn alsnog te doen.
20 okt 21 – 56 ligplaatsen waren nog bezet, waarvan 8 met bootliften.
10 okt 21 – 81 ligplaatsen waren nog bezet, waarvan 8 met bootliften.
03 okt 21 – 89 ligplaatsen waren nog bezet, waarvan 9 met bootliften.

Dit betekent dat we iedereen verzoeken snel tot actie over te gaan!
Verlichting
De keuze voor verlichting op de steigers is nog niet gemaakt. De mogelijkheid tot gebruik van
standaard aluminium lantaarnpalen met standaard led armaturen wordt nu onderzocht.
Bootliften
Eigenaren van bootliften dienen er voor te zorgen dat de bootliften
- Bootvrij zijn,
- Vaarklaar zijn, dus bedieningskasten/accukasten op de drijvers gemonteerd zijn. Helaas is op
dit punt nog geen voortgang geboekt en moeten eigenaren snel actie ondernemen.
Als de bootliften vaarklaar zijn kunnen zij naar een afmeer positie worden gevaren. De afmeer positie
is nog niet duidelijk maar heeft nadrukkelijk de aandacht.

Ligplaatsnummers
De nieuwe steigers dienen voorzien te worden steiger nummers, zowel zichtbaar op de steiger als
vanaf het water. Hiervoor zijn offertes aangevraagd.

Systemen Electra & Water
5 oktober 2021 is de opdracht verstrekt aan De Wit Electro voor het vervangen van de elektra en
waterinstallatie van de complete haven.
1 november worden electra en water op de steigers afgesloten. De meterstanden van electra worden
dan ook opgenomen. Vriendelijk verzoek om het walstroomkastje open te zetten en de sleutel in het
slot te laten zitten.

Ligplaatsen
Ook het vrij maken van de ligplaatsen vraagt extra aandacht. Een groot aantal kabelsloten,
landvasten, stootwillen, hoekwielen, etc. zijn nog aanwezig. Indien deze niet op korte termijn
verwijderd zijn en veilig gesteld door de eigenaar/gebruiker zullen deze door de sloper worden
verwijderd dan wel meegenomen.

Container t.b.v. opslag materialen
Op de parkeerplaats is een container geplaatst voor het opslaan van materialen van leveranciers en
VvE eigendommen.

