
Lijst van uit te voeren werkzaamheden 2018 

Gehele Jaar: 

• Tuinonderhoud 

• Groenstrook langs de stadshaven snoeien 

• Onkruid overal verwijderen en bestrijden 

• Bladeren verwijderen 

• Afval in het water verwijderen 

• Bestuurskamer en omgeving periodiek schoonmaken 

• Conditie controleren van de plattegrondborden, wegbewijzering, en de borden voor de 

milieustraat waar nodig herstellen 

• Schoonhouden van de Kluut 

• Schoonhouden van de kantine 

• Onderhoud bloembakken 

• Gestructureerd en controleerbaar doorspoelen watersysteem ivm. Legionella bestrijding 

• Defecte verlichting repareren. 

• Gladheid bestrijding op de vlonders. 

Voorjaar: 

• Vlonderplanken en onderslagen controleren en waar nodig vervangen 

• Tegelpaden door de hele haven waar nodig ophalen 

• De boeiboorden van het clubgebouw en het Lierhok schoonmaken 

• Tractorloods leegmaken, terrein schoonmaken inclusief de goten, bokken opstapelen 

• Vlonders afspuiten en hekwerk stadshaven schoonmaken 

• Stroomkasten schoonmaken 

• Waterkasten schoonmaken en  leidingen controleren 

• Lantaarns schoonmaken 

• Riool vuilwaterstation doorspoelen 

• Grote schoonmaak kantine inclusief de vloer in de was zetten 

• Legionella controle en waar nodig laten herstellen 

• Grote schoonmaak douches en toiletten 

• Schilderwerk controleren en waar nodig onderhoud plegen 

• Bomen onderhoud door deskundige 

• Reclame borden reinigen 

• Platte daken schoonmaken, afvoeren controleren 

• Keuring giek regelen. 

• Parasols terras terug plaatsen. 

• Picknicktafels terug plaatsen 

Najaar: 

 

• Water op de steigers aftappen en afsluiten, drinkwaterslangen opruimen na het hellingen of 

• eerder als de vorst vroeger intreed 

• Buitentoilet maandelijks doorspoelen 

• Vuilwater station winterklaar maken en putten leeg/schoon laten maken 

• Grote schoonmaak kantine inclusief vloer in de was zetten na het schippersbal 

• Keuring giek 

• Ventilatiesysteem in de kantine/sanitaire ruimtes schoonmaken 

• Kachels bestuurskamer en Kluut na laten kijken   

• Geisers controleren en waar nodig laten herstellen 

• Na het vaarseizoen, picknicksets overdekt opbergen. 

• Parasols terras inpakken en droog opbergen. 

 



            Eenmalige Werkzaamheden 

• Alle wegbewijzering en milieustraat borden vernieuwen door nieuwe borden met een 

lange levensduur, welke simpel te reinigen zijn. 

• Vervanging verlichtingsbord De Waaier. 

• Wasserette  betegelen 

• Invalidekraan verwijderen, ook de verwijzing op onze site, en evt de verwijzing in de 

almanak als hij daar ook als voorziening staat aangegeven. 

• Giek schilderen 

• Complete terreinverlichting/kantineverlichting ombouwen naar energiezuinige 

Ledverlichting (streefdatum eind 2016 alles gereed). 

• Dek-planken vernieuwen/repareren schoeiing. 

• Interieur kast havenkantoor vernieuwen plus koeling apparatuur realiseren. 

• Afgesloten buitenruimte bouwen voor hellingmaterialen. 

• Laatste 10 afmeerpennen realiseren door de palen van het gasten steiger (er zijn er nog 

3). 

• Schakelaars en controlelampen vuilwaterstation vernieuwen. 

• Ophogen terrein rond achteruitgang kantine/opslagcontainer AC. 

• Box nummerplaatjes vernieuwen/verbeteren plus steigeraanduidingen in letters. 

• Zonwerende folie plaatsen in bestuurskamer en havenkantoor. 

• Zonwering havenkantoor restaureren. 

• Klaphek in havenkantoor naast balie. 

• Lekkage lierhuis opzoeken en repareren. 

• Betere ventilatie lierhuis/werkplaats ivm vochtig plafond. 

• Beschoeiing controleren en beoordelen. 

• Gras verticuteren en bezaaien. 

• Plan maken voor verzakkingen eiland aan de buitenkant. 

• Sleutels uitzoeken en beter labelen. 

• Ledverlichting verder uitbreiden. 

• Grind schoonharken plus aanvullen waar nodig 

• Lampen aansluiten bibliotheek/pc  ruimte 

• Sanitaire ruimte opnieuw kitten 

• Plafons witten sanitaire ruimte 

• Bord hangen Invalide kraan 

• Rood wit hekjes schilderen  bij ligplaats 107 

• Haperende stroomautomaten nakijken 

 


