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Een woord vooraf:
Ik ben vrijdag bij de ALV van de ANSF geweest. Ik was er met name om over de Waterspelen in
Amsterdam te praten. Er waren ook nog andere belangrijke punten voor de ANSF,
maar niet voor ons van belang.
Verder hebben we antwoord van de gemeente over het “Dirk-plan” voor een vaarvijver.
Hierover meer in deze Nieuwsbrief. Let ook op onze naderende vaarwedstrijd op 30 maart a.s.
Rinus Damsteegt
Nieuws van het bestuur:
Vaarvijver:
Het mooie plan van Dirk voor een ronde speelvijver in het grasveld tegenover de Westerwiek is definitief
van de baan. Ik kreeg keurig een uitgebreid antwoord dat aan duidelijkheid niets te wensen over laat.
Hieronder het antwoord:
Beste Rinus,
Ik heb over je verzoek enkele collega’s geraadpleegd en kan je het volgende antwoord geven.
Wat jullie willen realiseren is een betonnen vijver op een plek waar zich die heuveltjes bevinden.
Ik kan je op voorhand melden dat wij geen enkel voornemen hebben om die heuveltjes af te graven.
Bovendien zal met een eventuele grondafgraving en de aanleg van een betonnen vijver een fors bedrag gemoeid zijn.
De af te graven grond levert niets op; zeker niet als je daar de kosten van graafmachines en transport tegenover zet.
De gemeente Breda is dus niet bereid om die te financieren. Er is ook geen geld beschikbaar.
Los hiervan kunnen we je verwijzing naar eventuele subsidies vanuit Europa niet traceren. De verwachting is dat de
EU dit soort kleinschalige voorzieningen in woonwijken niet meefinanciert.
Onze prioriteiten liggen op andere terreinen.
Niet alleen omdat deze heuveltjes onderdeel zijn van de totale parkaanleg, maar ook omdat, zoals in een eerder
antwoord al aangegeven, een betonnen vijver geen bijdrage levert aan de klimaatadaptatie.
Enkele decennia geleden is Westertuin bewust aangelegd aan de rand van Tuinzigt om deze zeer groenarme wijk
meer ruimte en groen te kunnen geven.
De verwachting is immers dat vooral Tuinzigt de komende decennia door de klimaatveranderingen steeds meer en
steeds forsere hittestress gaat ondervinden. Hittestress is een gezondheidsbedreigend verschijnsel.
Om die reden hebben wij in deze omgeving alle groen nodig om die hittestress een beetje te kunnen temperen.
Daarnaast is de bak is niet zonder gevaar voor spelende kinderen. Er komen juist vele veiligheidseisen bij kijken. Ook
algvorming en stilstaand water kunnen problemen op gaan leveren.
Kortom, wij kunnen, ook na zorgvuldige afweging, helaas gaan niet meegaan in jullie idee om hier een betonnen
vijver aan te leggen.
Hopelijk heb je hiermee voldoende informatie.
Met vriendelijke groet,
Wiet Kerkhoven
Fysiek Wijkbeheerder Zuidwest
Gemeente Breda

Vergadering ANSF:
De vergadering van de ANSF was als gewoonlijk niet veel bijzonders voor ons op enkele punten na, maar
daarmee zal ik jullie niet lastig vallen. Wat wel van belang is, zijn de waterspelen in Amsterdam.
Het bestuur van de ANSF maakte goede vorderingen met de organisatie, tot ze werden geconfronteerd met
een nieuwe bestuur. Die hebben weer heel andere ideeën.
Ze willen op pontons in de haven tribunes gaan zetten. Dan blijft er geen ruimte over voor de speedboten
om te varen. Ook de veiligheid komt in het geding. Verder kan er ook niet meer gezeild worden omdat de
tribunes luwte veroorzaken op het water. Ze creëren eigenlijk een badkuip.
Wat overblijft is modelvaren, wat wij doen, naast het zeilen. Er worden tijdslots gemaakt van een half uur.
We zouden dus ongeveer 4 keer per dag een half uur kunnen varen. Er komen kramen om varende
modellen en statische modellen in te plaatsen. Dus staat nu alles op losse schroeven, want het modelvaren
zou dan kunnen achter de tribunes. Dat slaat natuurlijk nergens op. Er wordt elk half uur een andere
demonstratie gehouden. Eigenlijk alles wat je met waterspelen kunt doen.
Denk maar aan die mensen op waterjets en nog veel meer.

De ark (botenhuis) gaat weg. We zouden bij de pijl onze boten in het water leggen en besturen.
Daar komen nu misschien de pontons te liggen. Wij zouden dan in het water op de voorgrond kunnen
varen. Begin april gaat de ANSF weer praten met dat nieuwe bestuur. Hopelijk komen ze er nog uit.
Afwachten dus. Ik heb wel opgegeven dat wij één dag willen komen met 4 personen en wel op zaterdag.
Dat komt goed uit want dat pension waar de deelnemers zouden kunnen slapen gaat waarschijnlijk ook niet
door. Hotels genoeg in het centrum zei het nieuwe bestuur(!!!). Het laatste woord is er gelukkig nog niet
over gezegd. Er hebben zich tot op heden 37 mensen aangemeld.
Ik heb de ANSF wel een compliment gegeven met deze actie. Ik heb gezegd dat ze dat meer moeten doen
voor de aangesloten clubs. Dat geeft het lidmaatschap meer waarde.
Activiteiten:
Voor het Snertvaren bij Replica. Gaf alleen Dick Bosman zich op. Dion kwam te laat omdat ik nog een
oproep deed, na de inschrijvingsdatum. Dom van mij. Ook excuus daarvoor. De aanmelding van Dick
hebben we laten liggen. Fout van het bestuur. Nogmaals excuus daarvoor.
1)
Onze eerste vaarwedstrijd op 30 maart. Zoals jullie weten heeft Chris die vroeg in het programma
gezet om de waterplanten voor te zijn. Afhankelijk van het weer verwachten wij de deelnemers rond
9.30 uur aan het water. Ik had in de vorige nieuwsbrief abusievelijk 10.30 uur geschreven.
We gaan dan ook de alternatieven van Hans van Rossum uitproberen als dat mogelijk is.
2)
Koningsdag op 27 april in Breda.
3)
Wij zijn uitgenodigd mee te doen met de demonstratie met de Vlaggetjesdag in Drimmelen.
Na lange tijd mogen we weer. Dat is op zondag 5 mei a.s. We gaan met het bassin.
Verjaardagen:
April:
Jan Leenders
06 april
Marty Kerkhof
17 april
Martin van Gelderen
25 april
Allen alvast van harte gefeliciteerd.

71 jaar.
48 jaar.
68 jaar.

Tot slot: Geen ruimte meer. Tot de volgende Nieuwsbrief. Rinus Damsteegt.

