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Verplaatsingsovereenkomst (VPO) 

Alle afspraken voor de schepen en arken die betrekking hebben op de verplaatsingen tot en met de 
terugkeer aan de veiligheidsconstructie (huidige planning februari 2022) 

Erin opnemen: 

De gemeente verklaart dat de vlonders (roosters) met trapjes, bruggen en alle andere 

toegangsvoorzieningen, alsmede de sierlatten aan de voorzijde van de damwand, geplaatst 

worden voordat de woonarken en schepen terugkeren naar de ligplaatsen langs de 

veiligheidsconstructie. De plantenbakken langs de kade en het groen zullen voorjaar 2022 

aangebracht worden. De gemeente draagt -in samenwerking met bewoners- zorg voor de 

plantenbakken en de klimplanten in de open constructie-vorm. De topbekleding van de 

damwand wordt, waar de aansluitingen in de kades verdwijnen, indien nodig van luiken 

voorzien zodat bewoners altijd bij hun leidingen en aansluitingen kunnen. 

 

Algemene vragen: 

1. Informatie over de wijze van verzekering van de woonboten, terrassen en bijboten tijdens 
het verplaatsen en tijdens de ligging aan het ponton. 

2. Welk arbitrage systeem is er als de gemeente zich niet aan de vastgelegde afspraken houdt? 
Wanneer vastgelegde afspraken niet goed zijn uitgevoerd, dan moet dat hersteld worden op 
kosten van de gemeente. 

3. Vaststellen van een budget waarmee wij zelf expertise kunnen inhuren. Bijvoorbeeld 

juridisch advies. 

 

Vragen over situatie aan ponton 

 

1. Aansluiting op alle (nuts)voorzieningen op dezelfde dag, bij verplaatsing naar het ponton. 

Idem bij terugkeer aan de damwand. Hiervoor is een gedetailleerd plan met betrekking tot 
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gas- en wateraansluitingen, de bekleding van de waterleiding, riool slang met bekleding en 

thermolint, kabel (glasvezel), telefoon en elektriciteit.  

Hieraan ontbreekt nog veel: 

Hoe worden de arken/ schepen aangemeerd aan het ponton? 

Waar komen precies alle aansluitingen? 

Wat voor internet krijgen we ? 

Hoe zijn de riolering-aansluitingen en hoe wordt het rioolwater van het ponton het riool in 

gepompt?  

Etc… 

 

2. Het ponton zal vrij dicht boven het wateroppervlakte liggen aangezien de arken hun ingang 

ook daar hebben. Hebben de arken toegangsvoorzieningen nodig? Of kan iedereen vanaf het 

ponton de ark binnenstappen? 

Wanneer de schepen van de Oude Waal aan het ponton liggen, is dat weer anders. De 

schepen hebben hun ingangen (min of meer) op straatniveau, dat is misschien wel een meter 

hoger dan het ponton, dan moeten er dus trapjes op het ponton komen om de schepen in te 

kunnen. Het ponton is vrij smal, hoe gaat dat er uitzien? 

 

Vragen over ligging aan de damwand 

 

1.  Exacte tekeningen en informatie over : 

◦ De meerpalen, waar en welke afmeersystemen? 

◦ Alle aansluitingen: nuts, gas etc . Worden die ingegraven in het zand? Dan onbereikbaar 

in geval van bv. lekkage. Of liggen ze op het natte zand, onder de roosters?)  

◦ Toegangsvoorzieningen naar de arken en schepen, waar, welke materialen? 

◦ Etc… 

 

2.  De plantenbakken komen tegen de kade aan te staan, maar op allerlei plekken zitten 

 aansluitingen in de kade (dus achter de bakken), hoe worden naast de platenbakken de 

 aansluiting aangelegd?  


