
Inbreng  per uitgangspunt en subcategorie op brown paper 

B&B opnemen B&B opnemen Toiletgroep Toiletgroep Horecaboot Horecaboot Parkeren/campers Parkeren/campers Steigergebeid Steigergebeid Evenementen Evenementen 
Sterke punten 

behouden

7-9 d1 Recreatie mogelijkheid is goed 7-9- r2 Behouden maar op een andere 

minder in het oog springende plek

7-9-r5 Goed dat er horeca komt met 

zicht op de rivier

7-9-r14 Campers max 6 stuks op  bestaande 

parkeerplaats

7-9-r20 Steiger voor Vikingschip is prima 7-9-d31 Kleinschalige evenementen behouden

8-9 gr1 Blij mee 8-9 gr5 Fijn dat hij er is 8-9 gr14 Meer levendigheid 7-9-r13 Campers uitbreiden prima 7-9-r21 Vaste middensteiger bij voorkeur voor 

historische schepen

7-9-g24 Lekkodagen

8-9 gr2 Mooi verbouwd 8-9 gr15 Publiekstrekker 7-9-d17 Kleinschaligheid en groen 

recreatiegebied

7-9-r22 Beperkt aantal is prima 7-9-g25 Bestaande evenementen prima. Wordt 

keurig opgeruimd

8-9-g2 Ervaar ik niet als aanliggend. Meer 

waterrecreanten

8-9-g1 Klein terras met kiosk 

(kleinschalig) op een steiger is 

goed mogelijk

7-9-d18 Niet uitbreiden. Neemt veel groen 

recreatiegebied van burgers in Wijk

7-9-r23 Een paar evenementen - niet teveel herrie en 

om 24:00u stil is prima

8-9 gr39 Maximaal 10 1-daagse evenementen is 

prima

8-9-g3 Uit visies. De huidige kleinschaligheid 

en aantrekkelijke recreatieplek voor 

eenieder behouden (zie coronatijd)

8-9-g52 Waarom horecaboot? 8-9 gr23 Meer parkeerplekken goed 7-9-r24 Mooi dat Wijk evenementen heeft. Gebruik ook 

het water in de haven als podium 

8-9 r21 Tot nu toe netjes aan tijden gehouden en 

1x is acceptabel

8-9 r13 Fijne plek, groen, natuur om te 

recreeren zo behouden

7-9-d24 Goede steigerindeling maken. Rekening 

houdend met gemaakte afspraken

8-9-g69 Leuke evenementen

8-9 r14 Pendelbus Lekhaven goed idee, of 

sportterrein, evenemententerrein, 

Kwalitaria bij vergunning regelen

7-9-d25 Goede steigerindeling maakt Wijkse Haven 

aantrekkelijk voor passanten

8-9-g70 1ste evenement Lekko; 2de evenement 

Sinterklaas

8-9-g53 Parkeren bewonersauto moet blijven 8-9 gr29 Trekt boten aan (passanten) 8-9-g80 Haven behouden; huidige evenementen 

zijn voldoende Lekko/ Sinterklaas / Shanty

8-9-g54 Parkeerplaats voor gasten Kasteel; niet 

op P-west; borden wijzen er wel naar

8-9-g71 Rustige haven behouden

8-9-g72 Haven dagen / Lekkodagen / Sinterklaas 

behouden

Ideeën

8-9 gr3 Had liever andere uitstraling gezien 7-9-r4 Toiletgroep aanbouwen bij B&B 

loods van Gerrit van Beek

7-9-r7 Geen horecaboot maar 

afbreekbare strandtent zoals bij 

de Noordzee

7-9-r3 Campers moeten beter voor Wijk bij 

Duurstede

7-9-r12 Paar steigers aan de stadskant van het 

Inundatiekanaal

7-9-d32 Maximaal 5 kleinschalige evenementen met 

zeer geringe geluidsoverlast

8-9-g4 Dagevenementen ipv 

avond/nachtevenementen

7-9-d6 Helemaal goed. Gasten van WBD 

moeten hier gebruik van kunnen 

maken

7-9-d11 Geen terras op de steiger.  

Onttrekt het aan de bevolking om 

hiervan gebruik te maken 

7-9-r17 Privéterrein van Gerrit van Beek 

geschikt voor Tiny 

House+parkeerplaatsen en 

camperplaatsen

7-9-d26 Passantensteiger langs de Havenweg zodat er 

meer passantenplaatsen zijn

7-9-d33 Geen twee evenemententerreinen (ook al 

een in stadspark)

8-9-g5 Trek van haven naar binnenstad 

stimuleren d.m.v. ateliers in straatjes

7-9-d7 Openbare toiletgelegenheid (gratis) 8-9 gr16 Roulatie van pachters door 

huidige horeca ondernemers

7-9-r16 Parkeren campers op terrein Gerrit van 

Beek

7-9-g21 We missen cruiseschepen; Generatoren moeten 

walstroom worden

7-9-d34 Evenementen organiseren voor lokale 

jeugd (<18 jaar) 

8-9-g6 Havengebied op een andere wijze 

aantrekkelijk maken. Boten zullen juist 

haven kunnen vermijden bij drukte!

7-9-d8 Eenheid in toiletgroep - afval terug 

naar waar het stond

8-9 gr17 Reeële pachtprijs 7-9-r15 Fietsers die met auto naar Wijk komen 

'verleiden'om bij de sportvelden te 

parkeren

7-9-g22 Maak totaalinventarisatie van gebruik: yoga 7-9-g26 Geen uitbreiding

8-9-g7 Alles is al 10 ã 15 jaar geleden 

besproken en gedocumenteerd dus 

even terugkijken in de tijd

8-9 r1 Cameratoezicht veiligheid 8-9-g34 Alleen dagrecreatie tot 17.00u 7-9-d19 Camperplek verplaatsen naar meer 

waterkant en niet parkeren. Hou de P 

bij elkaar

7-9-g23 Bomen snoeien nabij molen 7-9-g28 Maak plek voor yogagroepen, wees 

gastheer

8-9-g8 Subsidie verstrekkenaan culturele regio 

om meer kunst en cultuur te realiseren 

daar/door meer evenementen! 

8-9 r2 Deel toegankelijk voor iedereen; 

openbaar toilet; 

onderhoud/schoonmaken bij 

havenmeester

8-9-g35 Uitsluitend dagrecreatie tot 

18.00uur zonder muziek

7-9-g13 Maak een beeldkwaliteitsplan 8-9 r19 Boodschappensteiger bij het terras, de trappen 

Pisano

8-9 r22 Balans goed tussen grootte evenementen 

en opbouwen mbt parkeerplaats blokkeren

8-9-g9 Stadskasteel beter benutten 8-9 r3 Meer plekken openbaar toilet 

(Markt, Walplantsoen, 

Haven/Walmuur en toegankelijk 

voor invaliden)

8-9-g36 Instemming ind e horecaboot op 

inschrijving plan indienen, 

bewoners kiezen

8-9 r15 Conform Tiel parkeerplaatsen een idee 

bij Inundatiekanaal

8-9 gr31 Alleen zelfvoorzienende schepen 8-9 r23 Vrijkaarten bij herrie evenementen voor 

stadsschouwburg

8-9-g15 Hoe zorgen we ervoor dat anderen hun 

inbreng kunnen hebben?

8-9 gr6 Mag deze drijvend 8-9-g37 Is er al niet genoeg horeca? 

Andere bestemming ipv horeca?

8-9 r16 Beter benutten van P op sportvelden bij 

evenementen

8-9 gr32 Stroom aansluiting cruise schepen 8-9 gr40 Alleen voor bewoners WbD (geen massa 

van buiten) 

8-9-g18 Handhaven permanente bewoning 8-9 gr7 Openbaar maken 8-9-g38 Bedrijvigheid meer stimuleren 

tussen haven en  de binnenstad 

(ondernemersklimaat)

8-9 gr24 Meer handhaving overlast 

parkeerterrein

8-9 gr33 Wijk meer promoten voor varend toerisme 8-9-g1 Geen grote evenementen in de haven die 

parkeerproblemen veroorzaken. Gebruik 

een groot weiland in het buitengebied, 

veiliger en groter en minder overlast

8-9 gr8 Andere plaats 8-9-g51 Is er enige vorm van beleid t.a.v. 

cruiseschepen?

8-9 gr25 Wijk meer promoten voor camper 

reizigers

8-9 gr34 Maximum aan ligplaatsen 8-9-g1 Alleen kleinschalige evenementen die 

passen bij de stad en het publiekelijke 

haventerrein

8-9 gr9 Rolstoeltoegankelijk 8-9-g55 2de bewonersvergunning (event. 

Duurder)

8-9 gr35 Steigers alleen voor passanten, niet voor vaste 

liggers

8-9-g73 Kiezen welke evenementen!

8-9-g30 Fatsoenlijk toiletgebouw 8-9-g56 Geen plaats voor campers, is een erg 

armoedig front voor een bruisende 

haven

8-9 gr30 Alleen historische boten 8-9-g74 Alléén dagevenementen

8-9-g31 Ja, huidige sanitaire voorzieningen 

zijn afschuwelijk om aan te zien

8-9-g62 In het hoogseizoen een meldsteiger met fulltime 

havenmeester ivm handhaving

8-9-g75 Stimuleren kunst/cultuur e.d. De straatjes 

leuker maken

8-9-g63 Aggregaten verbieden! 8-9-g76 Familie-evenementen (= voor iedereen 

beschikbaar)

8-9-g77 Wie komt de haven in?
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8-9-g78 Evenementen op het water zijun leuk ipv 

om het water

8-9-g79 Country fair

Zorgen 

7-9-d2 Maximale huurperiode vaststellen 

(voorkoming van bewoning)

7-9-d9 Het is rommeltje; Er zijn nu ook 

afscheidingen neergezet rond 

afvalcontainers

7-9-r8 Geen horeca; geen extra 

parkeerplaats oost; behoud 

natuur bij parkeerplaats

7-9-r18 Niet uitbreiden wel optimaliseren 7-9-r25 Niet teveel. Niet te groot, niet te lang 7-9-d35 Weet men welke dieren hier zijn ivm 

geluidsoverlast. Er zijn ook bevers, ijsvogels 

etc. op het Inundatiekanaal

7-9-d3 Zorgen B&B is dat doel niet behaald 

wordt en permanent bewoond

7-9-g1 Zichtlijnen behouden 7-9-d12 Privacy breuk wonen door 

horeca. 

7-9-r19 Liever geen uitbreiding parkeerplaatsen 7-9-r26 Geen extra evenementen maar wel een aantal 

voor jongeren

7-9-d36 Op + afbouw evenementen; soms al 

geluidsoverlast al 1 week ervoor en soms 

erna. 07.00 uur start, 20.00 uur einde. Hoe 

is dit wettelijk geregeld?  

8-9 gr4 Handhaving permanente bewoning 7-9-g2 Bewoners willen dat mobiel blijft; 

Geen zichtlijn onderbreking

7-9-d12 Men kijkt direct op ons 7-9-d20 Jongeren geluidsoverlast + afval 

parkeerplaats 's avonds en 's nachts

7-9-r27 Zorg om overlast voor té veel en té luidruchtige 

evenementen

7-9-d37 In hoeverre nemen de activiteiten toe en 

wat voor actviteiten? 

8-9-g10 Huidige invulling sanitair, bakken, 

hekken, schiutting is een rommel. Eisen 

stellen aan uitvoering

7-9-g3 Hou het pareltje? Blauwgroen park. 

Blauwgroen park. Bezoekers maken 

paden(?). Banken. Voor inwoners 

niet commercieel. 

7-9-d13 Na sluitingstijden horecaboot 

leuke attractie voor 

hangjongeren/ een extra 

terras/boot om op te chillen. 

Lawaai overlast is de zorg

7-9-d21 Totale visie maken over parkeren in 

WbD. Nu klein segment 

7-9-d27 Vaste ligplaatsen komen op passantenplekken. 

Is nu al het geval.

7-9-d38 Ik heb altijd begrepen dat 

weiland/omgeving Stadshaven géén 

officiële evenemententerrein is. Wel dat er 

aantal evenementen gehouden mag 

worden. Waar ligt de grens in grootte van 

evenementen qua aantal bezoekers etc.

8-9-g11 Legalisering voor illegale permanente 

bewoning en ligplaatsen in de aven

7-9-g4 Te veel uitponden. Roofbouw lijkt 

het - stelselmatig. Valt open karakter 

weg. 

7-9-d14 Geen goed plan. Er zijn al genoeg 

horecagelegenheden in WbD

7-9-d22 Bij uitbreiding wordt het meer stenig. 

Groen is recreatiegebied van burgers 

van Wijk

7-9-d28 Nu wordt er daar yoga en andere sporten 

uitgevoerd, waaronder vissen. Als horecaboot 

komt dan krijgen bovenstaande geen ruimte 

meer  hiervoor

7-9-d39 Ernstige zorgen over de grootte en 

frequentie van evenementen. Geeft 

parkeerproblemen

8-9-g12 Geen permanente bewoning. 

Handhaving

7-9-G5 Blokkert te veel; Laat mensen 

genieten

7-9-d15 Waar gaat horecaboot naar toe in 

gesloten periode

7-9-d23 Zorg dat er iedere 10 jaar weer een 

stukje groen verhard wordt

7-9-g20 Hou het mooi 7-9-g27 1x Dance Behind The Wall

8-9-g13 Vergunning loods B&B wordt nu 

permanent bewoond. Handhaven

8-9 r4 Trapje; voor invaliden niet 

toegankelijk

7-9-g8 Let op zichtlijnen bij boot 7-9-g9 Wat gaat de gemeente doen qua 

parkeren? Wordt 20 parkeren direct 

geregeld?

8-9 r20 Boodschappensteiger voor nu wordt een 

melkkoe voor de havenmeester

7-9-g29 Kader is nodig. 10 evenementen ; 

kleinschalig. Gewoon houden wat het is. 

8-9-g14 Blauw-groen-rode overgang van rivier 

naar stad wordt evenementen en 

parkeerterrein

8-9 gr10 Verkeerde plek 8-9 r5 Wat als de horeca uitbater failliet 

gaat? Verloedering? Wie gaat dat 

betalen? Oude troep weg; 

bunkerschip drama

7-9-g14 Partij blik ontneemt uitzicht. Nu is het 

goed, maar wordt potentieel verpest

8-9 gr36 Consequentie andere havens? 8-9 r24 1x per jaar herrie is wel genoeg

8-9-g16 Flora en fauna behouden!!! Bevers en 

ijsvogels. Onrust zal dit verstoren

8-9 gr11 20m2 is te klein 8-9 r6 Zorgen over huidige 

havenmeester. Vee oude zooi 

samengeraapt. Zooitje!

7-9-g15 Bewoners willen geen extra plekken 8-9 gr37 Uitstoot fijnstof cruiseboten 8-9 gr41 Geen parkeerplaatsen voor bewoners

8-9-g17 Komt er over 2 jaar een nieuwe 

aanbesteding voor heet havenbeheer 

met een nieuw contract, alles is daarin 

al vastgelegd, en de bestemming daar 

op aangepast.

8-9 gr12 Armetierig, pipowagen pas niet bij de 

uitstraling die we wensen

8-9 r7 Juridisch goed kaderen. Garanties 

financieel vooraf duidelijk.

8-9 r17 Groen houden op de parkeerplaats. 

Geen asfalt.

8-9 gr38 Vaste ligplaatsen 8-9-g80 Hoe lang duurt max een evenement? (Zorg: 

aanschakeling in tijd)

8-9 gr13 Onduidelijk voor wie 8-9 gr18 Permanent 8-9 r18 Alleen bij evenementen een P-tekort. Bj 

de molen en de westelijke (vergunning) 

altijd plek zat, meer niet nodig

8-9-g64 Aggregaten cruiseschepen in A'dam en R'dam al 

verboden. Lucht - en geluidsoverlast

8-9-g81 Horecavergunning tijdstip sluiting

8-9-g32 Veel schoonmaken! 8-9 gr19 Kanibalisatie omzet huidige 

horeca

8-9 gr26 Overlast 8-9-g65 Hoeveel steiger, hoe lang? 8-9-g82 Sluitingstijd evenement (te laat); Dance 3x 

p.j 02.00u; rest dagrecreatie tot 22.00u

8-9 gr20 Dat er een slechte ondernemer 

komt

8-9 gr27 Waarom campers daar? 8-9-g66 Betekent dit ook meer boten? En wat is een 

acceptabel maximun

8-9-g83 10 dagen sluiten parkeren en recreatief 

medegebruik voor 1 evenement

8-9 gr21 Overlast 8-9 gr28 Past niet in aangezicht Wijk 8-9-g84 Wat gebeurt er met de beverburcht in het 

inundatiekanaal bij veel verstoring

8-9 gr22 Partyboot 8-9-g1 Geen camperplekken in het groene deel 

van de haven

8-9-g85 Haven wordt partypark met 

parkeergelegenheid

8-9-g39 Horecavergunning - tijdstip 

sluiting

8-9-g57 Handhaving ook op zondag! 8-9-g86 Parkeerprobleem bij evenementen

8-9-g40 Handhaving regels 8-9-g58 Géén samenscholing (kamp) 8-9-g87 Maak beter gebruik van huidig 

evenemententerrein. De druk op dit kleine 

gebied wordt te hoog bij nog meer 

evenementen

8-9-g41 Er is al voldoende horeca. Juist 

een boot hier haalt de verbinding 

met de binnenstad weg!

8-9-g59 Geen 10 dagen een heel terrein 

afsluiten voor een evenement van 12 

uur. Onaccpetabel. Parkeren ook 

zorgelijk

8-9-g42 Wat voor boot! Nachtboot!? Wat 

voor horeca.

8-9-g60 Efficiëntere 'korte'sluitingstijd p-terrein 

voor vergunninghouders

8-9-g43 Horeca definiëren

8-9-g44 Er is al teveel horeca in Wijk. Wat 

voegt het nog toe?

8-9-g45 Uitzicht op Wijk wordt weer 

belemmerd! Het is juist sinds kort 

zo vrij en ruim!

8-9-g46 Een belachelijk onhaalbaar idee. 

Niet toestaan.

Vragen/opme

rkingen



7-9-r1 Tiny Houses bij Gerrit van Beek 7-9-d10 Wat betekent uitbreiding 

toiletgebouw? Wordt dit aangesloten 

op riool? 

7-9-r6 Algemeen: jongeren betrekken 

bij de plannen en hun ideeën 

horen.

7-9-r11 Horecaboot met minder 

parkeerplaatsen - afwijken van de norm. 

Oost niet uitbreiden, west 

optimaliseren

7-9-r28 Wat zjn de afspraken met de havenmeester; al 3 

jaar geen antwoord gekregen

7-9-d40 Wat is kleinschalig? Hoeveel evenementen 

beperking in tijd?

7-9-d4 Bij B&B moet vooraf omwonenden 

geinformeerd worden. Is niet gebeurd. 

In hoeverre wordt gecontroleerd dat 

B&B ook B&B is? Want nu wordt er 

permanent gewoond. Wordt er dan 

hierop ingegrepen dat B&B niet 

permanent bewoond mag worden, dus 

handhaven? 

8-9-g33 Maak het verzoek van de 

horecaondernemer 

:Graanschuur"openbaar, alsmede de 

emaakte afspraken sinds 2010 met 

Schippershuis BV en de gemeente?

7-9-r9 Zorgen om geluid horecaboot; 

geen parkeerplaatsen

7-9-r12 BP grens van dit plan? 7-9-d29 Is er zicht in de stadshaven over gebruik 

steigers. Mag er permanent bewoond worden? 

Wat zijn de kaders van het stadshavenbeleid? 

7-9-d41 Eerst onderzoeken wat volgens Natura2000 

in dit gebied mag

7-9-d5 Geen permanente bewoning 7-9-r10 Algemeen: sluiten de 

verschillende 

bestemmingsplannen op elkaar 

aan? 

7-9-g10 Onderbouw dat horecaboot uit 

omgevingsvisie komt

7-9-d30 Algemeen: er ontbreekt visie 7-9-d42 omgevingsvisie + visie rivierfront koppelen 

aan dit bestemmingsplan (een totaalplan 

maken voor het buitengebied)

8-9-g19 Mis visie>doel>invulling waar 

uitgangspunten op gebaseerd zijn

7-9-d16 Waar komt de horecaboot te 

liggen in de wintermaanden?

7-9-g16 Onderbouwing 20 plekken horecaboot 

te onduidelijk?

7-9-g19 Blijft het een passantenhaven? WENS: handhaaf 

als passantenhaven

7-9-d43 Vaststellen aantal bezoekers wat 

kleinschalig is.

8-9-g20 Denk ook aan de aanwonenden en niet 

alleen aan de ondernemers

7-9-d45 Horecaboot erbij is toch meer 

concurrentie voor andere 

horecaondernemers? In hoeverre 

zijn die voor het besluit? Al erbij 

betrokken geweest? 

7-9-g17 Verspeel niet wat er is 8-9-g1 Haven is voor passanten en de scheepscarrousel 

in de winter, geen vaste ligplaatsen

7-9-d44 Natura 2000 en evenementen activiteiten 

geluid/overlast in hoeverre kan dit samen 

gaan (of niet dus)

8-9-g21 Inzage in voorliggende besluiten zeer 

wenselijk

7-9-g11 Komt op horeca sanitair? 7-9-g18 Jongeren in gebied-denk aan overlast 8-9-g1 Het hele haventerrein is openbaar terrein en 

altijd toegankelijk

7-9-g30 We willen niet meer reuring

8-9-g22 Dit zijn geen uitgangspunten maar op 

een onbekende visie vastgestelde 

punten

8-9 r8 Stadsstrand. Belangen 

Bosschewaarden / slip storten te 

kort gedaan. Hoe, wat, waar?

8-9-g1 Uirbreiding parkeren in de haven is uit 

den boze. Gaat tegen de visie in. Is niet 

nodig. Parkeerpieken elders opvangen

8-9-g1 Geen publiek terrein weggeven aan 

particulieren

8-9 r25 Waarom de parkeerplaats zo ver van 

tevoren blokkeren? 

8-9-g23 Wat moet het allemaal opleveren? 

Meer omzet voor de havenmeester of 

echt een verbetering stadsbeeld?

8-9 r9 Wie zijn de commerciele 

belanghebbenden van dit 

gebeuren?

8-9-g1 Parkeren gekoppeld aan nieuwe horeca 

in de haven? Dan geen horeca of een 

ander soort

8-9-g67 Wat mag er allemaal aan de kades eb steigers 

aanleggen. En de overlastr

8-9 r26 10 stuks; wat zijn de verschillende 

categorien en de hoeveelheden? 

8-9-g24 De visie zoals in 2003 is gemaakt mist 

nu. Geldt die nog?

8-9 r10 Hoe en aan wie wordt de 

vergunning verleend? Is dat nog 

open? 

8-9-g61 Camperplekken =/ (is niet gelijk aan ) 

kamperen, dus geen luifel + stoelen 

buiten!

8-9-g68 Hebben de bewoners behoefte aan een 

bruisende haven!!

8-9 r27 Hele rivierfrontgebied moet uitgewerkt 

worden. Beleidsmatig en kaders om vooraf 

te toetsen

8-9-g25 Wat is de grondslag voor huidig 

bestemmingdsplan 2010

8-9 r11 Open aanbesteding of al 

vergund? 

8-9-g1 Handhaaf Blauwgroen park en versterk dat 

waar mogelijk voor algemeen publiek 

gebruik

8-9-g26 Hoe sluit deze actualisatie aan op visie 

en welke visie?

8-9 r12 De 20 extra parkeerplaatsen 

alleen voor deze horeca? Of vrij 

voor alle bezoekers?

8-9-g1 Het publiek gebruik en de visie die daar 

achter ligt is leidend voor de inrichting, niet 

de exploitatie van de ondernemer

8-9-g27 Was er verschil tussen voorontwerp en 

def BP? (in 2010)

8-9-g1 Er zijn al twee horeca 

ondernemers in de haven. Dat is 

genoeg.

8-9-g1 Zie planvorming 2003, dit is in een zeer 

zorgvuldig en langdurig proces met alle 

belanghebbenden tot dtand gekomen en 

raad breed aangenomen

8-9-g28 Enerzijds wordt natuur beschermd 

(landschapsterrein Aalswaard) aandere 

kant weer teniet gedaan. Waarom?

8-9-g47 Hoe ver zijn de plannen? 8-9-g88 Alle omwonenden wisten niet van 

evenementenbestemming. Hoe kan dat?

8-9-g29 Ik mis samenhang over alle 

ontwikkelingen. Hoe ziet het geheel 

(haven-stadsstrand- recreatie 

Lunenburg)er uit in 20…?

8-9-g48 Waarom 400m2? 8-9-g89 Wanneer is er een evenementenvergunning 

nodig?

8-9-g49 Terugkoppeling 2 avonden: 

onder welk bestemmingsplan - 

waar valt 't Terras en 

graanschuur

8-9-g90 Aanzien van stad en passantenhaven wordt 

aangetast door grootschalige evenementen

8-9-g50 Wat voor horeca? En wie bepaalt 

dit? (keuze schijnt al gemaakt te 

zijn)

8-9-g91 Wordt er wat betreft het "bruisend 

maken"van het haventerrein onderscheid 

gemaakt  tussen öp het weater"en öm het 

water"? Als voorbeeld: Lekko spellt zich af 

op het water, de overlast gevende 

evenementen óm het water (op het gras).

7-9-2-22 in Dorestadkamer 7-9-r Miranda van Dort 8-9-2022 in Dorestadkamer = 8-9-r Monique Montijn

Nummering is als volgt:
7-9-2022 in raadzaal/grote zaal = 7-9-g Marius Zweeedijk 8-9-2022 in raadzaal/grote zaal = 8-9 g Edwin van Dorp

7-9-2022 in Ruysdaelkamer = 7-9-d Bram de Deugd 8-9-2022 in Gravenbolkamer = 7-9-gr Wim Moggré


