
Nieuwsbrief februari 2023 
 
Beste leden, 
 
Zo net voor het carnaval en met een heuse prins in onze jachthaven nog enkele belangrijke 
en interessante wetenswaardigheden. 
 
Carnaval en kantoor 
Omdat de ingang naar NuNautilus tijdens de carnavalsdagen tijdelijk via het terras loopt, is 
het havenkantoor vanaf vandaag (zaterdag) tot woensdag niet bereikbaar. De toegang is 
afgezet met hekken zodat het feestend publiek netjes wordt begeleid naar het 
carnavalsgebeuren. Om te zorgen dat de overlast voor ons maar ook voor de buren tot een 
minimum beperkt blijft is beveiliging aanwezig die op de orde let. De ingang van het terras 
zal hiervoor goed verlicht worden. 
 
Haventerrein en laagwater 
Door de werkzaamheden aan stuw en beschadiging aan de sluis Heel is de waterstand in ons 
stuwpand aanmerkelijk gezakt. Berichtgeving hierover hebben jullie vast ergens al gelezen. 
Nautilus heeft van Rijkswaterstaat al eerder een aankondiging ontvangen met een 
toelichting over de werkzaamheden aan de stuw.  
Door de lage waterstand is op een aantal plekken gevaarlijke situaties ontstaan bij de 
steigers aan de dijk vanaf de C-steiger. Ben, zolang het laagwater aanhoudt, dus extra 
voorzichtig met het betreden van de oploopsteigers. 
 
Dweildagen 2023 
De dweildagen voor het nieuwe vaarseizoen staan weer voor de deur. Ook dit jaar hebben 
wij jullie hulp nodig voor het op orde brengen van onze haven. In de week van dinsdag 28 
maart tot en met zaterdag 1 april willen we graag in de middagen met een aantal van jullie 
aan de slag. De havenmeester stuurt hiervoor een aparte mail waarop jullie kenbaar kunnen 
maken op welke dag(en) we op hulp kunnen rekenen. 
 
Facturen zomerligplaatsen 
De facturen voor de zomerligplaatsen voor dit jaar worden in de tweede week van maart 
verstuurd. Willen jullie aub zorgdragen voor weer een vlotte betaling. 
 
Stand van zaken haven indelingsplan 
De door ons voorgestelde nieuwe indeling van de haven is bij de gemeente ingediend en 
wordt nu door een ontwerper verder vertaald naar een stedenbouwkundig plan. Op 9 maart 
aanstaande wordt dit plan aan het gemeentebestuur voorgelegd. Uiteraard krijgen wij voor 
die datum nog de gelegenheid om op het conceptplan te reageren. 
 
Nieuwe website en persoonlijke inloggegevens 
Zoals in de vorige nieuwsbrief is aangegeven is voor het ledengedeelte van de nieuwe 
website www.rwvnautilus.eu een nieuwe inlognaam en wachtwoord nodig waarmee je 
terecht komt op de persoonlijke omgeving ‘Mijn Nautilus’. Dat wordt aansluitend aan deze 
nieuwsbrief vanuit e-captain naar iedereen persoonlijk verstuurd. Let op, met deze gegevens 
kun je alleen op de .eu website inloggen, dus niet meer op de .nl website via de zogenaamde 



reddingsboei. Pas dus eventuele persoonlijke knoppen of snelkoppelingen die automatisch 
doorverbinden aan zodat die naar de nieuwe website doorverbinden.   
 
Nautilus N70 
De oproep voor hulp in de voorbereidingen voor het jubileumfeest N70 heeft ervoor gezorgd 
dat nu een aantal leden de evenementencommissie tijdelijk hebben versterkt. De eerste 
vergaderingen hebben plaatsgevonden waarin al ideeën zijn uitgewisseld. Om een indruk te 
krijgen van de omvang van het feest wil de commissie graag weten hoeveel leden er 
ongeveer verwacht worden. Hiervoor is op de nieuwe website www.rwvnautilus.eu een 
tweetal vragen opgenomen onder het tabblad Nieuws. Met enkele muisklikken kunnen jullie 
aangeven of er interesse is en of we ook in de verdere voorbereidingen op hulp kunnen 
rekenen. Beantwoording van de vragen is trouwens anoniem, het is slechts bedoeld om een 
indruk te krijgen. Via een aparte e-mail zal t.z.t. specifieke hulp gevraagd worden.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur RWV Nautilus 
 


