Beste ligplaatshouders en winterbergers,
Het is zover: vanaf januari zal Jachthaven Hemmeland beheerd worden door Jachthaven Waterland. De
nieuwe naam wordt Jachthaven Waterland - locatie Hemmeland.
De eerste tijd zal in het teken staan van het leren van de haven en het kennismaken met de klanten. Op
termijn zal Jachthaven Waterland naar deze locatie verhuizen. Maar voordat het zover is, zullen er eerst
nog een aantal aanpassingen gedaan moeten worden. Via de website en Facebook van Jachthaven
Waterland houden wij u op de hoogte van de plannen.
Afscheid
Eén van de gevolgen hiervan is dat de overgebleven vaste medewerkers van Jachthaven Hemmeland niet
meegaan naar de nieuwe situatie. Voor velen van u verdwijnen dus deze bekende gezichten van het toneel.
Chris, Rik en Monique zult u vanaf die datum niet meer op de haven aantreffen.
Dit betekent dat u nieuwe gezichten zult gaan zien van de technische medewerkers van Jachthaven
Waterland. De dames van de balie heeft u sinds september al kunnen ontmoeten op het havenkantoor.
Wij stellen ons voor dat u een aantal praktische vragen heeft voor de komende tijd. In deze nieuwsbrief
proberen wij hier antwoord op te geven. Wanneer u meer wilt weten: kom langs op het havenkantoor!
Praktische havenzaken
• Vanwege de kerstsluiting is het havenkantoor tussen 22 december en 6
januari gesloten. Havenrondes worden tijdens de sluiting wel gelopen.
• Vanaf 7 januari is het havenkantoor van locatie Hemmeland weer geopend
vanaf 9:00 uur.
• Vanaf 2 januari is het havenkantoor van Jachthaven Waterland wel geopend, 7 dagen per week.
(doordeweeks 8:30-17:00 uur, weekend in de winter 10:00-16:00 uur)
• Met het overgaan van het beheer naar Jachthaven Waterland verandert ook het
calamiteitennummer. Vanaf 7 januari wordt dit nummer 0299-652000, dit is het nummer van het
havenkantoor van locatie Waterland en 24 uur per dag bereikbaar.
• Voor de winterbergers maakt Jachthaven Waterland een planning voor het te water laten van uw
boot. Heeft u een voorkeursdatum: laat ons dit alvast weten, dan houden we daar rekening mee.
Seizoen 2019
Voor seizoen 2019 houdt u - wanneer u dat wilt – dezelfde box als in 2018. De kosten voor de ligplaatsen in
het water blijven in 2019 gelijk aan 2018.
In de loop van 2019 krijgt iedere ligplaatshouder een persoonlijk aanbod voor de winter 2019/2020 en
seizoen 2020. In de bijlage leest u alvast meer over de voordelen als ligplaatshouder.
Project Galgeriet
Begin dit jaar is de ontwikkeling van het Galgeriet echt begonnen: de eerste panden zijn gesloopt zodat
daar op termijn huizen gebouwd kunnen worden. De schetsen van de wijk zien er veelbelovend uit. Op
www.waterland/galgeriet kunt u de laatste informatie lezen. Wij verwachten de komende tijd meer
voorbereidende werkzaamheden: de planning is dat de eerste paal eind 2019 geslagen wordt.
Wij wensen u fijne feestdagen en het allerbeste voor het nieuwe seizoen in goede gezondheid!
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