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80. Update kortetermijnsmaatregelen haven Moerdijk

Dag iedereen,
Langs deze weg weer even een update van de kortetermijnsmaatregelen aan de haven.
Zoals jullie hebben kunnen zien zijn de werkzaamheden aan het schelpenpad en het bruggetje over de Appelzak
afgerond. Op verzoek van de werkgroep plaatsen we komende week bij de toegang tot het schelpenpad een bord
waarin de mensen verzocht worden de honden aan de lijn te houden en de poep op te ruimen. Tevens zullen
komende week ook één of twee hondenpoepbakken worden geplaatst op het tracé. Helder (en volledig begrijpelijk)
was namelijk dat jullie het schelpenpad en de directe omgeving ervan mooi willen houden.
Komende week staat voorts de inrichting van de groenperken aan de koppen van de haven en de plaatsing van de
bomen aldaar centraal. Aangezien deze in een container worden aangeleverd, kunnen ze zelfs in deze droge periode
worden geplant. Dat zal de aanblik van de entree van de haven zeker veraangenamen!
Met betrekking tot de verlichting, moet ik tot mijn spijt aangeven dat die de start van de vakantieperiode (17 juli) niet
gaan halen. Wel is afgesproken dat de masten en armaturen in week 30 (week van 20-27 juli) worden geplaatst. Als
dat conform afspraak geschiedt (en men heeft men mij dat plechtig beloofd), dan zijn de kortetermijnsmaatregelen in
week 30 afgerond. Dat zou in de praktijk betekenen dat we één week vertraging hebben opgelopen in het proces in
verhouding tot de op 3 maart door mij aangegeven planning.
De afgelopen periode is er nog wel een aanvullende wens geuit vanuit een aantal werkgroepleden, namelijk om de
strook tussen schelpenpad en de bouwhekken van Ballast Nedam (aan de havenzijde) te voorzien van een
hederahekwerk, zodat de dorpsgenoten niet langer tegen de lelijke bouwhekken hoeven aan te kijken. Dit verzoek
heb ik laten becijferen en, uitgaande van 150 strekkende meters aan hekwerk, 2 meter hoog, op reeds volgroeide
hederaschermen, komt dit neer op € 16.000 excl. BTW (hekwerk + beplanting + grondwerk om de hedera goed te
laten wortelen). Dat vind ik persoonlijk een fors bedrag, in de wetenschap dat we het gebied van Ballast in het kader
van dit project wel willen ontwikkelen en het hekwerk dus slechts van tijdelijke aard is. Ik schat persoonlijk in dat het
hekwerk in ieder geval zo’n 3 jaar blijft staan. Aangezien elke Euro die we extra aan kortetermijnsmaatregelen
uitgeven ten koste gaat van het vormgeven van de definitieve situatie, ben ik zeer benieuwd om van jullie te
vernemen of jullie de investering de moeite waard vinden. Koppel dit vooral aan me terug in een reply op deze mail! Ik
zal de resultaten van jullie reacties weer bundelen en aan jullie kenbaar maken, ter bepaling van een finaal standpunt.
Met vriendelijke groet,
A. (Andras) Incze MSc
Projectleider
Afdeling Ruimtelijke & Maatschappelijke Ontwikkeling

Pastoor van Kessellaan 15
4761 BJ Zevenbergen
Postbus 4
4760 AA Zevenbergen
t. 14 0168
e. andras.incze@moerdijk.nl
i. www.moerdijk.nl/projecten

1

