
Infrastructureel knelpuntVeiligheidsknelpunt

Kwaliteit faciliteiten 

Diversen

1. Heeft het knelpunt betrekking op:*

- Diepte vaarweg 

- Breedte vaarweg 

- Hoogte van de brug 

- Bediening van brug of sluis 

- Overig, namelijk...................................

2. Geef zo veel mogelijk extra informatie:

...........................................................................

1.Heeft de siuatie betrekking op: *

- Onoverzichtelijkheid / zichtbeperking

- Ontbreken markering

- Dimensionering vaarweg

- Obstakels onder of boven water

- Hinderlijke waterbeweging  (stroming / zuiging / hekgolven)

- Onvoldoende bediening kunstwerken

- Uitluisteren marifoon (nodig / gewenst / noodzakelijk)

- Drukte (beroepsvaart / recreatievaart)

- Afmeren / vertrekken boten

2.Hoe vaak of wanneer doet de onveilige situatie zich voor?

...........................................................................................

3.Hebben zich er (bijna) ongelukken voorgedaan?*

Zo , ja 3a  Welke boottypes waren betrokken?
  beroepsvaart / recreatievaart

 3b Waren de betrokkenen in het bezit van een vaarbewijs
  ja/nee

 3c. Waren er slachtoffers?
  nee / gewonden / dodelijk slachtoffer

 3d. Geef zo veel mogelijk extra informatie over het voorval:

 ...........................................................................................

4.Wat betekent dit voor de ‘Varen doe je Samen!’  communicatie?

  4a Welke informatie is nodig?
 
 .........................................................................................
  4b Voor wie is de informatie bedoeld?
 
 .........................................................................................
  4c Waar en wanneer moet de informatie verstrekt worden?
 
 .........................................................................................
  4d Door wie moet de informatie verstrekt worden?

 .........................................................................................
 
 

1. Betreft het:*

- Ontbreken van voorziening(-en) of 
- Het kwaliteitsniveau van de voorziening(en)

2. Geef aan om welke voorziening(-en) het gaat:*

- Aanlegvoorziening 

- Wachtplaats 

- Boodschappensteiger 

- Vuilwaterinname 

- Bilgewater

- Brandstof 

- Walstroom 

1. Geef uw onderwerp aan en geef zoveel mogelijk informatie:

 .....................................................................................................

 

Naam:   ......................................................................

E-mailadres:  ......................................................................
   Ik wil wel/niet* de digitale nieuwsbrief van ‘Varen doe je Samen!’

   
ontvangen.

Bootbezit  Bent u in het bezit van een boot:         ja/nee*

   Zo ja betreft het een:  zeilboot/motorboot* 

Lidmaatschap(-pen): ......................................................................

3. Geef zo veel mogelijk extra informatie:

 .....................................................................................................

- Oplaadpunt

- Sanitaire faciliteiten /voorzieningen

- Afvalinzameling 

- Informatievoorziening 

- Bebording

- Overig, namelijk.....................

Invulformulier Instructie:
1. Plak een sticker op de kaart of plaats een icoon op de TouchTable

2. Zorg dat de kleur van de sticker/icoon correspondeert met onderstaande  
    categoriën.

3. Voorzie de sticker of het icoon van een unieke code door middel van 
    uw initialen. Als u meerdere knelpunten aangeeft, voeg dan een extra   
    nummer toe. Schrijf de code hiernaast op.

4. Vul per knelpunt het invulformulier in. Geef daarbij zoveel mogelijk extra  
    informatie. Per knelpunt graag een apart formulier invullen.

* Omcirkel wat van toepassing is, meerdere antwoorden zijn mogelijk.

CODE ..........................................................

Vul hier uw code in die u op de kaart of TouchTable heeft geschreven   




