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Beste %_VOORNAAM%, 

Dit is de eerste DWSV nieuwsbrief van 2022. Zoals de laatste jaren gebruikelijk vind je in deze 
nieuwsbrief een overzicht van de belangrijke data voor zover deze op dit moment bekend zijn. 
De actuele stand van zaken kun je vinden op onze website (www.dwsv.nl). Daarnaast heeft 
DWSV met de gemeente Midden-Deflland afspraken gemaakt over het gebruik van het 
Foppenpolderpad in Maasland, waarover in deze nieuwsbrief meer informatie wordt gegeven. 

 

Nieuwe afspraken gebruik Foppenpolderpad 

Het aantal auto’s dat over het Foppenpolderpad rijdt is in de afgelopen jaren flink toegenomen. 
Naast leden van DWSV gebruiken vele anderen het pad met een auto, bijvoorbeeld vissers, 
recreanten, beheerders en bezoekers van het Jachthuis en onderhoudsaannemers in opdracht 
van Staatsbosbeheer. Dit gebeurt veelal zonder een ontheffing. 
 
Het toegenomen verkeer veroorzaakt een groter risico voor voetgangers en fietsers. Mede ook 
omdat men niet altijd de voorschriften naleeft. Niet iedereen rijdt langzaam en stopt even als er 
fietsers of wandelaars aankomen. Naast gevaarlijke situaties geeft het ook schade aan de berm 
naast het pad. 
 
De Gemeente Midden-Delfland overweegt op basis van de regelgeving het verkeer over het pad 
sterk aan banden te leggen en heeft ons verzocht naar de verleende ontheffingen te kijken 
alvorens zij tot maatregelen komt. Het intrekken van alle ontheffingen is een maatregel die 

http://www.dwsv.nl/
https://www.dwsv.nl/standaard


overwogen is! 
 
DWSV heeft de toegankelijkheid van de vereniging in het gebied en de situaties dat er met een 
auto over het pad gereden moet kunnen worden, besproken met de Gemeente Midden-Delfland. 
Dit overleg heeft ertoe geleid dat: 

1. Het aantal ontheffingen gebonden aan leden van DWSV gehalveerd wordt. 
2. De ontheffingen tijdens de hijsdagen blijven. 
3. De algemene ontheffing voor het vervoer van en naar de haven van boten en trailers, 

blijft. 
4. De handhaving vaker wordt uitgevoerd en sneller tot verbalisering leidt, indien men 

zich niet houdt aan de voorschriften. 
5. Leden van DWSV ook aangesproken worden op het terrein van DWSV door 

havenmeesters, leden van de havencommissie op het rijden zonder ontheffing en dit 
doorgeven aan de BOA/politie. 

De Gemeente Midden-Delfland heeft in onderzoek: 

1. Het verbeteren van de toegankelijkheid zoals een fiets/loopbrug, een trekpontje e.d. 
2. Een poller of een nieuw paaltje met slot aan het begin van het pad. 
3. Informatie en waarschuwingsborden op het pad. 
4. Een regeling voor mensen met een handicap. 

De leden die in de huidige situatie een ontheffing hebben, welke afloopt op 1 mei a.s., krijgen 
binnenkort bericht of zij wel/niet in aanmerking komen voor een nieuwe ontheffing. 

Belangrijke data 2022 

Om alle belangrijke data in het kader van DWSV, die op dit moment bekend zijn, alvast in je 
agenda te kunnen zetten, hebben we deze hieronder voor je op een rijtje gezet. Zet met name 
de hijsdagen alvast in je agenda. Omdat niet van tevoren bekend is op welke dag uw boot aan 
de beurt is, is het verstandig om alle zaterdagen voorlopig hiervoor te reserveren. Omdat 
afhankelijk van de dan geldende Coronamaatregelen het hijsen mogelijk maatwerk zal gaan zijn, 
vragen we rond deze periode maximale flexibiliteit van alle leden om te zorgen dat we de boten 
op een veilige manier in het water krijgen. 

DWSV algemeen 

Datum Tijdstip Locatie Gebeurtenis 

19-04-2022 20:00 
Online of 
Clubegebouw 
Buitenwatersloot 

Algemene 
Ledenvergadering 

22-11-2022 20:00 
Online of 
Clubegebouw 
Buitenwatersloot 

Algemene 
Ledenvergadering 

Naast bovengenoemde data zal er waarschijnlijk ten aanzien van de vernieuwing van het 
clubgebouw in Maasland een extra ALV worden ingepland. Datum en locatie hiervan zijn nog 
niet bekend. Daarnaast zal het van de Coronamaatregelen afhangen of en wanneer er dit jaar 
invulling kan worden gegeven aan de jaarlijkse vrijwilligersavond en de BBQ. 

Delft 



Datum Tijdstip Gebeurtenis 

02-04-2022 08:30 1e zaterdag boten in het water 

09-04-2022 08:30 2e zaterdag boten in het water 

11-04-2022 19:00 Zelfwerkzaamheid 

16-04-2022 09:00 Zelfwerkzaamheid 

23-04-2022 09:00 Zelfwerkzaamheid 

25-04-2022 19:00 Zelfwerkzaamheid 

30-04-2022 09:00 Zelfwerkzaamheid 

02-05-2022 19:00 Zelfwerkzaamheid 

07-05-2022 09:00 Zelfwerkzaamheid 

09-05-2022 19:00 Zelfwerkzaamheid 

14-05-2022 09:00 Zelfwerkzaamheid 

16-05-2022 19:00 Zelfwerkzaamheid 

21-05-2022 09:00 Zelfwerkzaamheid 

23-05-2022 19:00 Zelfwerkzaamheid 

28-05-2022 09:00 Zelfwerkzaamheid 

30-05-2022 19:00 Zelfwerkzaamheid 

04-06-2022 09:00 Zelfwerkzaamheid 

11-06-2022 09:00 Zelfwerkzaamheid 

13-06-2022 19:00 Zelfwerkzaamheid 

18-06-2022 09:00 Zelfwerkzaamheid 

20-06-2022 19:00 Zelfwerkzaamheid 

25-06-2022 09:00 Zelfwerkzaamheid 

27-06-2022 19:00 Zelfwerkzaamheid 

01-10-2022 08:30 
1e zaterdag boten uit het 
water 

08-10-2022 08:30 
2e zaterdag boten uit het 
water 

15-10-2022 08:30 
3e zaterdag boten uit het 
water 

In de derde week van februari krijgen leden die hun zelfwerkzaamheid in Delft uitvoeren een 
bericht waarin zij worden gevraagd om 4 voorkeuren voor maandagavonden en 2 voorkeuren 
voor zaterdagochtenden aan te geven. Op basis van deze voorkeuren wordt dan een planning 
gemaakt zodat de werkzaamheden met voldoende aanwezige leden ingepland kunnen worden. 

Maasland 

Datum Tijdstip Gebeurtenis 

05-03-2022 09:00 1e zaterdag boten in het water 

02-04-2022 09:00 2e zaterdag boten in het water 

04-04-2022 19:00 Zelfwerkzaamheid 

11-04-2022 19:00 Zelfwerkzaamheid 

23-04-2022 09:00 3e zaterdag boten in het water 

09-05-2022 19:00 Zelfwerkzaamheid 

14-05-2022 09:00 Zelfwerkzaamheid 

21-05-2022 09:00 Zelfwerkzaamheid 

23-05-2022 19:00 Zelfwerkzaamheid 

30-05-2022 19:00 Zelfwerkzaamheid 



 

13-06-2022 19:00 Zelfwerkzaamheid 

20-06-2022 19:00 Zelfwerkzaamheid 

27-06-2022 19:00 Zelfwerkzaamheid 

05-09-2022 19:00 Zelfwerkzaamheid 

12-09-2022 19:00 Zelfwerkzaamheid 

19-09-2022 19:00 Zelfwerkzaamheid 

24-09-2022 09:00 Zelfwerkzaamheid 

01-10-2022 09:00 Zelfwerkzaamheid 

29-10-2022 09:00 
1e zaterdag boten uit het 
water 

05-11-2022 09:00 
2e zaterdag boten uit het 
water 

Eind maart krijgen de meeste leden een brief van de havencommissie met een uitnodiging om 
samen met andere leden de werkverplichting in te vullen. 
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