Korte enquête baggeren Jachthaven Schiermonnikoog.
Geachte bezoeker,
Het bestuur van de Stichting “Jachthaven de Oude Veerdam” en de gemeente
Schiermonnikoog heten u van harte welkom op ons mooie eiland.
Zoals u misschien weet is het baggeren van de jachthaven een grote (financiële) zorg voor
het bestuur van de Stichting en de gemeente Schiermonnikoog. De jachthaven van
Schiermonnikoog wordt jaarlijks gebaggerd. Het baggerslib moet worden opgeslagen en
afgevoerd. Dat kost veel geld. Daarom onderzoeken wij mogelijkheden om de kosten te
verlagen. Het minder vaak baggeren van de jachthaven is dan een optie. Dit kan betekenen
dat een deel van de schepen (gedeeltelijk) zal droogvallen.
Voor alle duidelijkheid: er is nu nog geen beslissing genomen over het al dan niet baggeren
van de jachthaven. Wel vinden we uw mening hierover, en dan vooral het mogelijk
droogvallen, belangrijk. Daarom treft u hieronder een aantal vragen aan.
Wij verzoeken u deze vragen te beantwoorden en het ingevulde enquête formulier
te retourneren aan de havenmeester. Uw medewerking stellen wij zeer op prijs!

Het bestuur van de Stichting De Oude Veerdam en de gemeente Schiermonnikoog.

Vragen.
1.

Hoe vaak bezoekt u de jachthaven van Schiermonnikoog?
O
O
O

2.

ik ben er voor de eerste keer
eenmaal per jaar
meerdere malen per jaar.

Hoe lang ligt u gemiddeld met uw schip in de haven
…………………………………. dagen

3.

Met wat voor soort boot ligt u in de jachthaven?
O
O
O
O

motorboot
platbodem
scherp jacht
anders, namelijk:…………………………………………………..

De volgende vragen vindt u op de achterzijde van dit formulier.

4.

Wat is de diepgang van uw boot?
O
O
O

5.

Hebt u ervaring met droogvallen in een jachthaven?
O
O

6.

ik blijf de jachthaven net zo vaak bezoeken als nu
ik ga de jachthaven minder vaak bezoeken
ik ga de jachthaven niet weer bezoeken
ik weet het (nog) niet
anders namelijk: ……………………………………………………….

Als we de jachthaven blijven baggeren bent u dan bereid meer liggeld te
betalen?
O
O

9.

ja
nee

Wat doet u als u met uw boot, indien de jachthaven van Schiermonnikoog niet
wordt gebaggerd, komt droog te vallen?
O
O
O
O
O

8.

ja
nee

Zo ja, hebt u dat als prettig ervaren?
O
O

7.

minder dan 1 meter
1 meter - 1,50 meter
meer dan 1,5 meter

ja
nee

Aanvullende opmerkingen van uw kant.

Dank u vriendelijk voor het invullen van deze korte enquête.
U kunt het formulier inleveren bij de havenmeester.

