Informatie Jachthaven en Corona

-

De jachthaven is geopend
Het sanitair is op last van de veiligheidsregio gesloten
Recreëren in de haven mogelijk indien eigen sanitair beschikbaar met boot &camper
Brugbedieningen tijdelijk zoals in winterseizoen
Er is geen vaarverbod!
Levering steiger E: medio april
Oplevering E steiger medio mei

https://www.provinciegroningen.nl/beleid-en-documenten/kaarten-en-open-data/varen-ingroningen/

Maatregelen op de haven m.b.t. coronavirus
Naar aanleiding van de aanvullende maatregelen van het kabinet willen we u hierbij op de
hoogte brengen van de mogelijkheden om de haven te bezoeken. In algemeenheid:
Jachthavens mogen in principe open blijven onder strikte voorwaarden.
Een burgemeester is wel bevoegd om een bedrijf te sluiten als er onvoldoende
maatregelen zijn genomen. Er zijn geen specifieke beperkingen ingesteld voor
pleziervaart, anders dan de algemene maatregelen. Een jachthaven moet maatregelen
treffen om de afstandseis tussen mensen van 1,5 meter mogelijk te maken.
Mogelijkheden zijn om het havenkantoor tijdelijk anders in te richten, een
veiligheidsscherm of afzetting op 1,5 meter te plaatsen of tijdelijk te sluiten om hieraan te
voldoen.
Monteurs die aan boten werken van klanten op locatie dienen ruimte afstand te houden
van de eventuele aanwezige klant. De botenstalling buiten kan openblijven met
aanvullende regels, maar beperk het aantal personen dat naar de eigen boot gaat en
draag er zorg ervoor dan de minimale afstand van 1,5 meter is geborgd.
Conclusie: Jachthavens mogen onder strikte voorwaarden openblijven, met kans op
sluiting door de burgemeester indien er onvoldoende wordt nageleefd.
Concreet nemen wij de volgende maatregelen:
Sanitair: Per 27 maart is op last van de veiligheidsregio het sanitairgebouw gesloten.
Douches: Per 27 maart is op last van de veiligheidsregio het sanitairgebouw gesloten.
Watersportwinkel: Geen terras mogelijkheid. Wel kunt u een ijsje afhalen. 1 klant tegelijk
in de winkel, uitsluitend betalen met pin. Indien u liever heeft dat we artikelen voor u
klaar zetten kunt u dit via de mail of whats app (0682447205) doorgeven. Dit geld ook
voor verfbestellingen.

Winterstalling: De afstand tussen de schepen is ruim genoeg. U kunt werken aan uw boot.
Hou de 1,5 meter afstand aan en kom met zo min mogelijk mensen naar de haven. Voorzie
in uw eigen sanitaire behoefte. Bv. chemotoilet meenemen.
Takelen: Zodra u het schip zo ver klaar heeft horen we dit graag. We zullen uw schip te
water laten zoals gebruikelijk. Erbij zijn kan maar: U kunt niet meehelpen. Dan komen we
al snel in die 1,5 meter zone en dat is niet de bedoeling.
Gebruik ligplaats: U kunt uw ligplaats en de overige faciliteiten gebruiken rekening
houdend met de 1,5 meter maatregel en het 3 personen principe.
Werkplaats: De werkplaats is niet toegankelijk voor derden.
Diesel tanken: Aanmelden voor het tanken in de watersportwinkel en afrekenen via de
pin.
Camperplekken: De camperplekken zijn geopend mits u beschikt over eigen sanitaire
voorzieningen.
We hopen dat we u meer duidelijkheid hebben kunnen geven.
Tot snel op de haven
Pieter, Esther en kinderen

