
OPEN BRIEF     

Beste Raadslid, 

Als burger van Heemstede doe ik een beroep op U. 

Vele met mij zouden graag een ligplaats in Heemstede willen om hun sloepje aan te kunnen leggen 

tijdens het vaarseizoen.  

Helaas zijn er lange wachtlijsten waar geen beweging in zit. Het is daarom uitermate frustrerend om 

ieder jaar weer te moeten waarnemen dat er op vele ligplaatsen helemaal geen boot is aangelegd. 

En dat is niet omdat ze even zijn varen. Met name de Mozartkade-HeemsteedsKanaal zijn er veel 

plekken leeg gedurende het gehele seizoen. Onder het mom van “fijn om het huis tzt met ligplaats te 

kunnen verkopen", of "ik wil geen boot voor mijn huis/naast mijn tuin” of “leuk voor de kinderen 

voor later” zijn er tal van redenen waarom mensen jaarlijks het veel te lage bedrag overmaken 

zonder vervolgens gebruik te maken van hun ligplaats. 

U zult het met mij eens zijn dat de beperkte ligplaatsen die er in Heemstede zijn ook gebruikt 

moeten worden waarvoor ze bedoeld zijn. Daarom mijn volgende voorstellen om te zorgen dat de 

ligplaatsen eerlijk en effectief worden gebruikt. 

1. Net zoals in omliggende Gemeentes, de ligplaatsen zijn alleen voor ingezetenen van 

Heemstede. Maw iedereen die nu woonachtig is in Haarlem, Overveen etc. zal per volgend 

seizoen zijn ligplaats moeten inleveren. 

2. Gedurende het seizoen wordt er op 4 onaangekondigde avonden om 22.00/22.30 uur 

gecontroleerd of de ligplaatsen bezet zijn met een boot. Blijkt dat bij alle 4 de controles de 

ligplaats leeg is/niet gebruikt wordt waarvoor het bedoeld is, dan zal de vergunning worden 

ingetrokken. (je bent niet 4 keer s’avonds laat nog varen). Deze controles zullen door 

handhaving verspreid over het vaarseizoen van april t/m september worden uitgevoerd. 

3. Bij een nieuw verkregen ligplaats zal er binnen 3 maanden een vaartuig moeten liggen (zoals 

nu in de haven waar nog steeds lege plekken zijn(!) terwijl mensen die op een lange 

wachtlijst staan dat met lede ogen moeten aanschouwen.) 

4. Verhoog het jaarlijkse liggeld. Het is nu geen probleem voor de meeste Heemsteders om dit 

lage bedrag te betalen en er vervolgens geen gebruik van te maken. Schaarste zorgt voor 

prijsopdrijvend effect toch? 

Voldoet men niet aan één van de bovenstaande voorwaarden dan komt de ligplaats het volgend 

seizoen ter beschikking aan de eerstvolgende op de wachtlijst. 

Er zal strenger gecontroleerd en gehandhaafd moeten worden om het beperkte aantal ligplaatsen in 

Heemstede eerlijker en zonder mogelijk misbruik te verpachten. Ik hoop dat u zich hier hard voor wil 

maken en dit in de Raad ter discussie wil brengen. 

Verder hopen de inwoners van Heemstede die op één vd wachtlijsten staan dat de Gemeente bekijkt 

waar er meer ligplaatsen gecreëerd kunnen worden, en die dan beschikbaar stelt aan de mensen op 

de al bestaande wachtlijsten (zonder weer nieuwe wachtlijsten te creëren). 

Dank alvast voor u inzet. 

Met vriendelijk groet,


