
Quick wins en middellange termijn acties Nieuwe Haven 

Bedrijventerrein Contactgroep Nieuwe haven & Kades, StAB, mei 2021 

Wat Wie is aan zet Toelichting en/of historie Termijn/stavaza Kosten en dekking 

Quick wins  

Verlichting langs Nieuwe Havenweg en 

Industriestraat 

gemeente Vooral aandacht voor verlichting naar het einde 

van de Nieuwe Havenweg 

31 oktober geplaatst 

en werkend 

Gemeente 25K  

Parkeerplaats voor vrachtwagens en service 

minimaal toiletvoorzieningen 

 

 

Gemeente (StAB 

uitvoering) 

StAB wil groenbakken plaatsen om te 

voorkomen dat vrachtwagens hier parkeren en 

overlast te voorkomen. Vraag aan gemeente om 

dit toe te staan en/of max. 24 uur parkeren 

toestaan en handhaven met bord en 

daadwerkelijk handhaving 

1 juli haven 

Aan het eind van de Nieuwe Havenweg 

braakliggende strook voor gebruiken en tijdelijk 

verharden met puin voor 

leveranciers/medewerkers cruiseschepen. 

Gemeente  Er zijn te weinig parkeerplekken. Het staat te 

vol langs de weg wat gevaarlijke situaties 

veroorzaakt en de haven een onveilige en niet 

prettige plek maakt om te werken 

12 juli  10K Gemeente 

(mogelijk ergens 

puin/grond winnen, 

bijvoorbeeld bij 

windmolens) 

Drinkwatervoorziening Werf / gemeente Geen voorzieningen in haven, schepen moeten 

naar de stad varen om water te halen!! 

z.s.m. uiterlijk 1 

augustus 

Gemeente  

Internet Fransen technical service Straalpaal of aanhaken op kast Billitonterrein z.s.m. uiterlijk 1 

augustus 

Gemeente 

Kadebordes met nummering havenplekken BC  Aangebrachte trappen bij onderhoudskade 

cruiseschepen volstaan niet 

In overleg Rivertech 

Vergunning/leges kunstwerk aanvraag door StAB Gemeente gevraagd hoe/waar aan te vragen 

is gemeente bereid om kosten leges te dragen? 

Plaatsing kunstwerk 

begin september 

€ ?  

Ontwikkeling inrichtingsbeeld  BC  Opstellen gebiedsonderzoek is opdracht voor 

verstrekt 

Eind juni onderzoek 

afronden 

€ 3.000,- StAB 
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Uitstraling, huisstijl en Visual maken haven 

façade. 

BC Huisstijl en uitstraling Haven vaststellen en 

Visuals maken haven façade voor o.a. René Huls 

om als plan mee te nemen 

1 augustus opleveren  StAB / bedrijven op 

het terrein 

Communicatie Vereniging/stichting extern en 

onderling 

BC Website van niet officiële stichting/vereniging 

inbrengen en koppelen aan Chainels en website 

StAB 

1 augustus 

overnemen 

StAB  

Middellange termijn  

Dit wordt een lange lijst die later ingevuld zal 

worden 

    

 


