Beste Watersporters
Na de wat tegenvallende zomer, voor de watersporter niet al te best
natuurlijk, liggen de boten alweer op de kant.
Ik zelf kon niet bij de berging aanwezig zijn, maar ben blij dat het
toch weer goed verlopen is en vooral geen ongelukken!!
Dank aan het hele bergingsteam.
U kunt nu weer het nodige aan uw boot doen, en wij hopen dat u ook
als verenigingsman of vrouw de kantine met een bezoekje vereerd,
wat toch van belang is elkaar zo wat beter te leren kennen. De
kantine is weer wat aangepast. Er is ook een rookvrije ruimte en een
apart rokersgedeelte. Wij hopen zo dat het voor iedereen leuk blijft
om te komen.
Laatst hebben we weer een gezellige bingoavond gehad, de kantine
zat bomvol, dus we weten de weg ernaar toe nog wel te vinden!!
Ik zelf heb een beslissing genomen betreft het wel of niet aanblijven
als bestuurslid.
Omdat ik privé met de plotselinge ziekte van mijn dochter ook het
een en ander te verwerken heb gekregen. Toch wil ik aanblijven als
bestuurslid en proberen de vereniging en dit fijne bestuur te
ondersteunen, zeker nu het weer een stukje beter gaat. Ik heb
afgesproken, dat als het weer echt verkeerd gaat, ik dan wel moet
stoppen. Gezin gaat voor nietwaar??
Nu gaan we er weer tegenaan, eerst klaverjassen en dan misschien
nog wel een echte winter. Dan gaan we bij de zomerkantine het
gezellig maken met koek en sopie. Wie weet, en daarna zijn er nog
plannen om de steiger en de kant op te knappen voor de
zomerkantine. Ook daar worden we weer geholpen door een aantal
gedreven mensen, zodat we daarna aan en nieuw vaarseizoen kunnen
beginnen.
Hierbij wil ik nogmaals Henk Krijgsman feliciteren, je wordt niet
zomaar erelid!!
Ik wens u alvast een bijzonder fijne en feestelijke decembermaand.
Groeten Peter Smit
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Van de leden administratie

December 2007

Nieuw Winterlid
R.C.H. Kortekaas

De Lier

Tijdelijke Ligplaats Winter 2007/08
P. De Liefde
W.M. Hanemaaijer
F.Brakus
H.P.J. vd Laar
J.W.M. Grootscholten
H.A. vd Heuvel
J. Kroonen

Honselersdijk
De Lier
Den Hoorn
De Lier
Monster
Delft
Honselersdijk

Gestopt Hellingdonateurs
Spronsen
Holsteijn
Boers
Haleber

Monster
s-Gravenzande
s-Gravenzande
De Lier

Verhuisbericht
A.J.vd Burg uit Monsteris verhuisd naar
Strandweg 417 3151 HV Hoek v Holland
P.A. van Veldhoven (havenmeester) uit De Lier is verhuisd naar
Koraal 31 2673 BP Naaldwijk
Een anonieme brief binnen gekomen en gericht aan het bestuur.
Wij als bestuur kunnen deze brief niet in behandeling nemen, daar
deze brief niet is ondertekend.
Het is wel zo sportief dat als u namens leden schrijft, dat u zelf uw
eigen naam en de namen van de leden onder wiens naam u schrijft
kenbaar maakt via deze brief.
Iedereen heeft recht te reageren op beleid van bestuur, maar niet
anoniem. Dit kan per brief die is ondertekend, en op een
bestuursvergadering nodigen we u graag uit voor open en eerlijk
gesprek.
Zowel voor positieve als negatieve reacties.
Het Bestuur W.S.V.W.
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Leden van de W.S.V.W.
Het afgelopen najaar is de kantine opgeknapt.
Door privé omstandigheden van Peet Smit zou dat
volgend jaar gebeuren. Daar is momenteel een kleine
verbetering ingekomen.
Peet heeft de koe bij de horens genomen en is met Aad
Boers aan de slag gegaan. Nadat ik met Piet van
Veldhoven het buitenportaal had gesloopt, en de troep
heeft afgevoerd naar de hoogwerf in Naaldwijk, kon de
verbouwing beginnen. Peet en Aad zijn een paar
zaterdagen bezig geweest met de ruwbouw. Peet kon
voor een zacht prijsje aan drie nieuwe deuren komen. Het
kozijnhout was zo wie zo geen probleem. Daarna heb ik
met Arie Boekenstein de verbouwing afgemaakt. Dat
heeft 14 dagen in beslag genomen. De zware schuifdeur
is er uit gehaald waar veel vrouwen een probleem mee
heeft gehad. Het plafond hebben we met nieuwe schroten
afgewerkt. Piet van Veldhoven heeft de radiators
opnieuw geschilderd. Het ziet er nu weer lekker licht uit.
Henk Krijgsman heeft weer voor de nodige spaghetti
gezorgd, zodat alle stroomvoorzieningen weer bruikbaar
zijn. Erna, Marjan en Lenie hebben de hele kantine weer
netjes schoongemaakt zodat alles er weer keurig uit ziet.
Wij hopen als bestuur dat jullie er met veel plezier
gebruik van zullen maken.
Rest mij nog Peet, Aad, Arie, Henk, Piet, Erna, Marjan
en Lenie te bedanken, want zonder deze mensen zou het
niet gelukt zijn.
Jan Torenstra
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De winterberging van 13 oktober 2007
Ik zou graag de mensen willen bedanken voor de goed verlopen
berging. Vrijdag 12 oktober heeft Arie Wesdijk zoals vanouds weer
gezorgd dat alle kettingen weer daar terechtkwamen waar ze
moesten liggen. En dat is best een zwaar werkje. Rinus Klop heeft er
weer voor gezorgd dat de bergingsploeg weer kompleet was.
(een reserve man voor de bergingen zou niet verkeerd zijn)
Dan de bergingsdag zelf:
We treffen het grandioos met het weer. Arie Boekensteijn liep met
een lijst aan de waterkant voor de volgorde. Henk Krijgsman en Arie
Westdijk verzorgden weer de sleepdienst. De indeling heb ik nu
gedaan en ik vind het toch behoorlijk verlopen voor de eerste keer.
Alleen het laatste paar boten ging het een beetje fout met de indeling.
Een boot ligt niet op de goede plek en dat die van Martin
Grootscholten. Alle mensen die in de bergingsploeg zitten, en ook
die mensen die in de kantine hun werk weer deden, zou ik willen
bedanken voor hun getoonde inzet.
Dames/heren, toppie, toppie was het.
Jan Torenstra
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Verslag Jaarfeest,
29 september was ons jaarfeest, dit keer was er gekozen voor een
feest in een zaaltje. Van tevoren was er wat gepruttel onder de leden,
omdat de B.B.Q. werd vervangen door een feest in het Pleincentrum
in Naaldwijk. Gelukkig kwamen er toch 60 mensen naar het feest en
iedereen heeft geweldig genoten. De avond speelde de band After
Midnight super muziek. De dansvloer was dan ook heel de avond
bezet. Het buffet was echt lekker en goed verzorgd. Er was een
huldiging van Dhr. Henk Krijgsman. Hij werd bedankt voor zijn
jaren lange inzet en werd als erelid gehuldigd, terwijl zijn vrouw een
prachtig boeket kreeg.
(Spijt?) NEE beslist niet wij vonden het fijn dat iedereen nu eens
echt mee kon genieten. De bediening was keurig en niemand heeft
droog gestaan en het mooie van al, niemand hoefde af te wassen ook
dat werd gedaan. Al met al een heel geslaagde avond, fijn dat er
zoveel leden gehoor hadden gegeven aan de uitnodiging. BEDANKT

Verslag Bingo
16 november was er weer de jaarlijkse bingo. 24 leden hadden zich
aangemeld. Het was wat schuiven met de stoelen, maar toen iedereen
zat konden Cees en Peet beginnen. De prijzen waren weer voor elk
wat wils, de hoofdprijs was gesponsord door Jan en Petra v. Geest.
Jan en Petra kunnen met hun drukke snackzaak (u weet wel waar u
zomers altijd wat eet als u aan het varen gaat langs Naaldwijk) niet
helpen in de kantine, vandaar dit gulle gebaar met een radio als prijs.
Cees en Peet gingen als een speer, gelukkig wat langzamer dan vorig
jaar, misschien kwam dat omdat de balletjes lichtelijk waren
versleten en wat slecht te lezen waren. (Joke zal kijken of zij dit kan
verhelpen, anders worden er nieuwe gekocht) Om iedereen toch een
prijsje te gunnen werd er na de bingo een gratis loterij gehouden de
prijsjes waren van een geintje tot echt leuke hebbedingetjes, maar
iedereen had prijs.
De koffie, koek en hapjes waren bij de prijs inbegrepen. Er werd
tegelijk ingeschreven voor het kerst klaverjassen want vol is vol.
Bedankt allemaal het was een heerlijke avond.
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Oproep!!!
Er is nog plek bij het kerst klaverjassen op 14 december start om
20.00 uur, kosten € 2,50 p.p. dus meld u aan, het kan nog tot 9 dec.
2008:
En voor je het weet is er weer een nieuw jaar 2008.
Ook deze keer willen we elkaar gezondheid en geluk wensen, dit kan
zaterdag 5 Januari 2008.
We starten om 15.00 uur in de kantine en stoppen om 18.00 uur.
P.S. heeft U leuke ideeën voor het komende jaar schrijf het op en
geef dit aan ons op deze dag wie weet kunnen wij er wat mee!!
Tot zover de mededelingen van het activiteitenteam Cees en Klazien.
Wij wensen iedereen een hele fijne feestdagen, doe voorzichtig met
vuurwerk dan zien we elkaar in gezondheid op 5 januari 2008
Doei doei,

Cees en Klazien Dekker.

Huldiging Henk Krijgsman.
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Watersportverbond: info
Op de algemene ledenvergadering april 2007 vertelde we u dat, we
een extra bedrag van €7,00 per lid moesten betalen om de bond uit
financiële problemen te houden. We betalen voor u € 11,52 per jaar.
Dit heeft ertoe geleid dat de financiële problemen uit verleden zijn
opgelost. De begroting van 2008 geeft een tekort aan van €
11500,00, dus zijn zij genoodzaakt de contributie in 2008 te
verhogen met € 4,00 per lid, dus naar € 15,52. Om aan alle wensen
van de verenigingen te voldoen, zou dat betekenen dat er in 2009
nogmaals € 5,00 bij komt, dus dan naar totaal € 20,52. U begrijpt wel
dat we als bestuur hier niet blij mee zijn. Als wij we niet akkoord
gaan kunnen per 31 Dec stoppen met de bond. Wij als watersporters
zouden de bond toch moeten steunen?, denkend aan wat ze doen
voor de vaarwegen, bruggen en sluizen. En al jaren houden ze
vaarbelasting tegen. Ook doordat we lid zijn van de bond krijgen we
de Ecotaks terug.
Op de algemene ledenvergadering zullen hier op terug komen.
Dit ter informatie,
Het Bestuur

Het

bestuur, redactie en de
webmaster van de
WSVW wenst u
allen, gezellige
kerstdagen,
een
voorspoedig
en gezond 2008 toe.
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Nadere toelichting met betrekking tot brainstormsessie WMD
Het kabinet heeft zich ten doel gesteld om de randstad een nieuwe
impuls te geven nadat de conclusie van de commissie Kok om één
grote Randstad Provincie te creëren van tafel was geschoven.
Daartoe is een rapport verschenen waaruit onderstaand enkele delen
zijn gekopieerd.
Door het kabinet zijn Gerda Verburg (Landbouw en Recreatie) en de
eerder genoemde Chris van der Kamp aangewezen als coördinator.
Eind oktober (ik meen de 27e) wordt een prestatie-overeenkomst
ondertekend waardoor overheid en andere partijen zich verbinden tot
realisatie.Los daarvan zijn de waterschappen verplicht om
waterplannen op te stellen met het oog op de klimaatveranderingen
en z.g. groen-blauwe diensten te ontwikkelen, mede ten behoeve van
de waterrecreatie.
Een en ander lijkt goede kansen te geven om ook de wensen van de
waterrecreatie op tafel te leggen. In onderstaande citaten is zeker
argumentatie te vinden voor uitbreiding van
watersportmogelijkheden.
Gezien de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van water is
het evident dat in de toekomst bovenstaande koppelingen in het
buitengebied veelvuldig gemaakt worden. Waar deze koppeling
nu 'waar mogelijk' gemaakt wordt, zal deze in de toekomst 'in de
regel' gaan plaatsvinden.
URGENTIE PROGRAMMA RANDSTAD (UPR)
1
In het regeerakkoord van het kabinet Balkenende IV neemt het
kabinet zich voor om meer duidelijkheid te scheppen in de
bestuurlijke verhoudingen in de Randstad. Naar aanleiding van het
rapport van de commissie Kok bestaat er een gevoel van urgentie,
omdat de Randstad in internationaal economisch opzicht achterop
dreigt te raken.
Inmiddels onderkennen Rijk en alle decentrale overheden dat een
tekort aan recreatiemogelijkheden in de Randstad leidt tot een
minder aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en personen.
Dit tekort blijkt volgens recent onderzoek met name in de
zuidvleugel pregnant.
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2
Vanuit het Rijk is onlangs in samenwerking met de G4P4 gewerkt
aan het programma Stad.
Land om de verbindingen van de vier grote steden met het Groen
Hart te agenderen. In het advies van de G4P4 aan het Rijk m.b.t. de
invulling van het Rijksurgentieprogramma Randstad is bepleit
om dit programma uit breiden met de opgave van de metropolitaanse
landschappen en een randstedelijk recreatief netwerk, teneinde het
vestigingsklimaat op lange termijn te verbeteren.
Daarbij is de kans om de groenblauwe kwaliteiten - het landschap als
ordenend principe voor de ontstane metropolitaanse ruimte- te
benutten groot.
3
Het provinciaal meerjarenprogramma landelijk gebied 2007-2013
(pMJP) wordt op dit moment uitgevoerd. Het gevoel bestaat, dat het
kwaliteitsniveau dat in 2013 bereikt zal zijn, onvoldoende is voor
een internationaal concurrerende regio. Vanuit de provincie is er
behoefte aan een toekomstvisie op kwaliteit, die ook de koppeling
legt met andere groenblauwe opgaven, zoals de watervisie, het
Groene Hart en bijvoorbeeld de toekomst van de
veenweidegebieden.
Bovendien wordt in 2008 een nieuwe provinciale structuurvisie
opgesteld, waartoe behoefte is aan een integrale visie op het
buitengebied.
Binnen de regio’s zijn structuurvisies afgerond of in de maak. Er zijn
verschillen tussen de regio’s in de mate waarin dit is uitgewerkt en
de projecten in uitvoering zijn.
4
Waterschappen proberen samen de met de provincie en andere
overheden in het buitengebied op projectniveau functies aan elkaar te
koppelen. Met name de combinatie van (water)recreatie, natuur en
waterberging zijn, blijken in de praktijk zeer kansrijk zijn te voor een
integrale kwaliteitsverbetering van het buitengebied. Bekende
voorbeelden van deze geslaagde koppeling zijn de Eendragtspolder,
Nieuwe Driemanspolder, Krekenplan in de Hoeksche Waard,
Krekenplan op Voorne-Putten.
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5
Oorspronkelijk aanbod
De fysieke buitenruimte. Dus groen, water, bodem, milieu
Oorspronkelijke vraag
De vraag naar algemene functies: Ecologische waarde,
waterveiligheid, duurzaamheid, identiteit, kwaliteit, rust en ruimte.
6
Gaat om fysieke infrastructuur, als knooppunten, transfer.
Maar ook 'routing', bereikbaarheid op internet.
7
Betrokkenheid andere organisaties
Deze visie is primair een product van de zuidvleugelpartners.
Niettemin worden in het visievormingstraject diverse
maatschappelijke organisaties en andere overheden, zoals het Rijk en
enkele kleine gemeenten ambtelijk betrokken. Daarnaast worden
regulier (ambtelijk) overleggen met de rijksdepartementen en
projectorganisaties gehouden, zoals het programmabureau Groene
Hart, projectbureau kustontwikkeling e.d.
8
Maatschappelijke organisaties zoals Natuurmonumenten,
Milieufederatie, ANWB en kleine gemeenten krijgen in het proces
de rol van klankbord. Gedacht wordt aan het organiseren van een (of
meedere) bijeenkomst(en), in de "stijl" van de bijeenkomsten die het
Atelier Zuidvleugel thans organiseert.
Gezien de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van water is
het evident dat in de toekomst bovenstaande koppelingen in het
buitengebied veelvuldig gemaakt worden. Waar deze koppeling
nu 'waar mogelijk'gemaakt wordt, zal deze in de toekomst 'in de
regel' gaan plaatsvinden.
Het hele rapport is te vinden op de website van de provincie Zuid
Holland
Zoek onder Programma’s en Projecten,
Planvanaanpakversie11april2007
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Hopelijk moet het bovenstaande genoeg zijn om te prikkelen de
brainstorm over de toekomst van ons watersportgebied bij te wonen.
Laat van je horen!
Vriendelijke groet, Bert Steenhoek, WMD
Havenmeester

Piet van Veldhoven
Telefonisch bereikbaar;
06-18374795
0174-516724

Jachthavenlocatie

Laan v Adrichem
Kantine/blokhut
De Lier
0174-517702

Postadres

Postbus 125
2678 ZJ De Lier

Kantinebeheer

Kees Verhoog
06-44100907

Redactie

Jan Grootscholten
Slangenburch 20
2681 NL Monster
lejamo@kabelfoon.nl

Activiteiten

Cees en Klazien Dekker
Parelduiker 36
2681 VH Monster
tel: 0621942211
kdekker@kabelfoon.nl

Communicatie
Internetadres

wsvwestland@caiway.nl
http://www.wsv-westland.nl
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