
 
 

Weergave inventarisatie kansen en bedreigingen ALV 2018 
 

KANSEN  

Eenduidige vergunningen, regels en communicatie (7 stickers) 
 

16 
 
Eenduidige vergunning en regelgeving 
Afdwingen van huidige status i.v.m. uitblijven handhaving tot nu 
 

24 Dat er duidelijkheid is over legaliteit 

30 Duidelijkheid over de toekomst krijgen 
32 Diverse woonboten worden verkocht en kan meer duidelijkheid geven 

38 Om alles voor eens en altijd allemaal helder te krijgen 

94 Eenduidige vergunning voor de hele dijk 
96 Alles nu uniform geregeld en gelegaliseerd krijgen 

Veiligheid (1 sticker) 
 

10 
 
Voetpad veiligheid 
 

20 Meer veiligheid op de dijk 
Looppaden  
Een lager hek veranderd rijgedrag NIET 
 

78 Dijk met stoep en fietspad zonder brommers 
? Door ophoging dijk verbreding pad > veiligheid 

Geen (1 sticker) 
 

? 
 
Op mijn huisnummer zie ik geen verbetering 
 

Kansen creëren 
 

60 
 
In gesprek met instanties ‘creatief denken’ 
 

100 Als men met de dijk aan de gang gaat dan toch de nutsvoorzieningen vernieuwd gaan worden 

Nieuwe ligplaats 
 

28 
 
Nieuwe ligplaats buiten bebouwde kom 
Eventueel uitkopen 
 

Voorzieningen 
 

1 
 
Nieuwe beschoeiing 
 

2 Nieuwe beschoeiing 

18 Krijgen we nieuwe parkeerplaatsen zoals t.o. de roeivereniging 
22 Mooiere tuin 

Betere kade (beschoeiing) 
 

26 Tuin opknappen 
Nieuwe schoeiing 
Parkeerplaatsen voor de deur 
 

56 Nieuw alles terugzetten na verbouwen tuin 
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64 Nieuwe walkering etc. 

72 Beton schoeiing, duur dus geen idee 

74 Nieuwe nutsvoorzieningen 
98 Uniforme oever 

? Wellicht een nieuwe schoeiing 

 
 

Weergave invuloefening ALV 2018 
 

BEDREIGINGEN  

Huidige situatie (7 stickers) 
 

16 
 
Bouwput voor de komende jaren met kans dat de huidige situatie niet terugkeert 

22 Terug op eigen ligplaats 
Te lang afwezig zijn van de plek 
Vernieuwde aansluiting 
Ark – kade 
Kostenplaatje 
 

Ligplaats opheffen/uitstervingsbeleid (4 stickers) 
 

28 
 
Opheffen ligplaats in bebouwde kom  
Eventueel uitkopen 
 

72 Uitstervingsbeleid 

100 Dat men bezig is met een uitsterfbeleid 

Objecten/tuin/wie betaalt (4 stickers) 
 

18 
 
Wat blijft er van onze tuin over? 
Hoe wordt het gefinancieerd? 
Net alles netjes  
 

24 Tuin met alles er op en aan 
Verkoopbaarheid 
Bedreiging kosten tuin 
 

26 Aantal m2 inkorten 
Kleinere tuin 
Dijk asfalt groter 
 

56 Tuin 

64 Tuin, schuren 
74 Objecten weg? 

Vervanging? 
Wie betaalt? 
 

78 Tuin en bouwwerken (schuur) 

94 Bestaande werken niet teruggeplaatst 

96 Tuin gedeeltelijk of geheel weg? 
? Tuin en tuinhuisjes verdwijnen (niet meer dan 1 bouwsel) 
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Onduidelijk beleid, geen inbreng (3 stickers) 
 

30 
 
Ondoorzichtigheid HHNK beleid 
 

38 Het feit dat je tegen grote logge organisaties komt te staan  

60 Onduidelijk beleid 

Zorgen toekomst 
 

1 
 
Kosten voor je tuinoppervlak erfpacht/huur 
 

2 Bezorgt over de toekomst, wat gaat gebeuren 

Elders info inwinnen 
 

32 
 
Juridische positie 
Vergunning 
Toekomst (waarde ark) 
 

Opheffen A-status 
 

18 
 
A-status baten ko  worden blijkbaar opgeheven 
 

Probleem bij verbouwen/verkoop 
  

10  
 
Problemen bij verkoop, verbouwen 
 

Verplaatsen ark 
 

14 
 
Nog te weinig informatie dijkverhoging, verplaatsen woonarken + reiniging op de dijk 
 

Onderlinge afstand 
 

98 
 
Handhaven onderlinge afstanden 
 

? Dat we “illegaal” zouden wonen 
Dat de tuin helemaal leeg moet (incl. schuren) voor het ophogen 
50 m van de brug niet wonen 
 

 
 
 
 
   
 


