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Stad heeft weer eigen
jachthaven
Negen extra ligplaatsen
Roosendaal moest het een jaar lang zonder
jachthaven doen, vanwege de werkzaamheden voor
de nieuwbouwwijk Stadsoevers. Nu kan ze pronken
met een opgeknapte jachthaven, een van de eerste
onderdelen van Stadsoevers die nu is afgerond.
Van COEN HAGENAARS
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De Roosendaalse jachthaven is volledig opgeknapt. Daar
was een bedrag van ruim 2 miljoen euro voor gereserveerd.
Sinds september vorig jaar moesten pleziervaarders die in
Roosendaal aan wilden meren, uitwijken naar een tijdelijke
stek in de haven van Dinteloord.
Een jaar later is er het nodige veranderd aan de noordkant
van de brug over de Vliet. Zo is het aantal ligplaatsen flink
uitgebreid. Dat waren er in de oude situatie 32, nu zijn dat
er 41. ,,Verder is de haven van wat meer gemak voorzien:
wat extra douches en watertappunten bijvoorbeeld en een
werkplaats waar mensen klussen aan hun boot uit kunnen
voeren'', zegt Robert Breedveld, voorzitter van
Watersportvereniging De Vliet.
Daarnaast zijn de steigers compleet vervangen. Dat
gebeurde in nauw overleg met de Roosendaalse
gehandicaptenvereniging Rogep. Breedveld: ,,Zo zijn
bijvoorbeeld de hellingen naar de steigers
rolstoelvriendelijker gemaakt, minder steil. Daardoor
wordt de haven beter toegankelijk voor mindervaliden.''
Ook de taluds zijn flink op de schop gegaan. Er is gekozen
voor natuurlijke taluds die geleidelijker aflopen. Daardoor
liggen de nieuwe steigers nu ook iets verder van de kant.
Het clubhuis De Scheepshut staat inmiddels ook weer op
zijn gebruikelijke plek. Tijdens de klus is het gebouwtje in
zijn geheel verplaatst naar de andere kant van de
Westelijke Havendijk.
Volgens voorzitter Breedveld zijn er nog wat kleine losse
eindjes, die op korte termijn afgerond moeten worden. ,,De
verlichting, om maar wat te noemen. Maar sinds 1
augustus zijn pleziervaarders weer gewoon welkom in de
Roosendaalse haven.''
Aanvankelijk waren er plannen om de jachthaven verder
naar de zuidkant van de Vliet te verplaatsen, naar de
zwaaikom. Daar kwam de club tegen in verzet. Gevreesd
werd dat de brug over het water het in- en uitvaren zou
bemoeilijken. Na overleg met de gemeente werd besloten
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dat de vereniging gewoon terug mocht keren naar de oude
stek.
Volgens Breedveld volgt er nog een officiële heropening in
september.
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