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College van burgemeester en wethouders
: de leden van de gemeenteraad
Afsluiten steigers jachthaven Willemstad middels afsluitbare poorten met
toegangssysteem

Verantwoordel

llehouder: drs. T.H.R. Zwiers

lnleiding
De jachthaven van Willemstad kampt al enige tijd met een aantal problemen op het gebied van overlast en criminaliteit. ln de afgelopen maanden (en ook de periode daarvoor) is door de ligplaatshouders en havenmeesters aangegeven dat er een aantal diefstallen hebben plaatsgevonden en
steeds vaker sprake is van ongeregeldheden in met name de avonduren.
Aangegeven wordt dat hangjongeren het sanitair besmeuren, intimideren en a,vemmen in de haven.

Hierdoor voelen diverse ligplaatshouders zich niet meer veilig (ondanks extra toezicht door een extern
beveiligingsbedrijf, de wijkagent, de jongerenwerker en de havenmeesters). Begin september 2017
zijn een tweetal camera's geplaatst in de jachthaven Willemstad. Uit monitoring van de afgelopen
periode is gebleken dat het plaatsen van camera's niet het beoogd resultaat heeft en er behoefte is
aan meer toezicht.

lnhoud
Door de steigers ter plaatse van de ingang (zijde Oostbeer) en naast het sanitairponton fysiek af te
sluiten middels poorten met een toegangscontrole wordt de haven alleen toegankelijk voor de ligplaatshouders en passanten. Hierdoor is het voor onbevoegden niet meer mogelijk zondei een
toegangssleutel op de steigers van de jachthaven te komen.
Door daarnaast ook het camerasysteem uit te breiden, kan het gehele toegangsgebied en
aanliggende steigers continue worden bewaakt en zal het veiligheidsgevoel en de service voor de
ligplaatshouders worden verbeterd. Al het bovengenoemde willen wij realiseren voor de start van het
watersportseizoen 2018. De kosten voor de extra camera's bedragen ongeveer € 10.000. En de
kosten voor de aanleg van een toegangscontrolesysteem bedragen ongeveer € 30.000. ln totaal komt
dit neer op een investering van ongeveer € 40.000.
Conform artikel 7 van de nieuwe financiële verordening dient uw raad geïnformeerd te worden bij een
investering groter dan € 50.000. De hierbij gemoeide investering van € 40.000 blijft hier onder.
Via de 1" bestuursrapportage 2018 zal dit krediet maatschappetijk nut van € 40.000 formeel aan u{
worden voorgelegd.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
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