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Coevorden 31-05-2018

Geachte leden van gedeputeerde staten en  leden van de provinciale staten

Aanvraag spoedberaad ligplaats voor het schip Carmenta

Onderwerp:  ligplaats schip Carmenta voorheen bij u bekend onder de naam Volharding

Reactie op brief van 8-02-2018
Ligplaats MS Volharding :Locatie Morseweg 1 Coevorden wordt aangewezen als 
winterstallingslocatie . Behandeld door C Veenstra kenmerk 201602884-00739578

 Op dinsdag 30-05-2018 heeft er een gesprek plaats gevonden aan boord van de Carmenta 
met wethouder J. Huizing van Coevorden en mevrouw M. Volkers-Bredewold.

In dit gesprek kwam naar voren dat het raadzaam was om de geschiedenis van de diverse 
ligplekken die het schip heeft gehad aan u voor te leggen. De wethouder gaf aan dat het 
erg moeilijk is voor hun om mij een vaste ligplaats te geven omdat ze allemaal bezet zijn en 
veel wateren in Coevorden van de provincie zijn, waarover zei geen zeggenschap hebben. 
Ik heb ingesproken bij de commissie van de gemeente , een officiële brief gestuurd naar 
raad en B&W . De krant heeft mijn probleem beschreven. Ik heb alles gedaan wat ik kon 
om een officiële ligplaats te krijgen. Nu wil ik de provincie benaderen of zij wat voor mij 
kunnen betekenen.

Nu gebruik ik morseweg 1 Coevorden  als ligplaats in plaats van de verschillende plaatsen 
waar ik steeds weg moest.( Zie in de bijlage mijn geschiedenis)
Ik heb een toewijzing van een ligplaats op papier, de andere toewijzingen voor ligplaatsen 
zijn mij mondeling door de provincie en gemeente  gedaan, vandaar dat ik hier al jaren lig 
met toestemming van de gemeente en de provincie . Mijn schip is een prachtig historisch 
schip wat bij Coevorden past als toeristische historisch havenstad. Ook de plek waar het ligt 
is schitterend omdat het aanzien van Coevorden verbeterd wordt want als je 
Coevorden vanaf de Krimweg binnenrijdt is het een  prachtig gezicht.


Bijlage: geschiedenis schip Carmenta voorheen Volharding



Mooi varend erfgoed gaat ten onder in historische havenstad Coevorden.

Stop de werkzaamheden op de locatie!!!

Morseweg 1

 

Coevorden is een havenstad met een mooie grachtengordel.

Op de website van Schepencarrousel lees ik dat Coevorden graag erfgoed in de stad wil en dat de eerste contacten zijn gelegd.

Prima besluit van Coevorden, goed voor toerisme!

 

Opsomming van mijn geschiedenis:

Omdat het bestemmingsplan werd gewijzigd voor de omgeving  van de Melkkade dacht ik aan wonen op het water.

Aanvraag ligplaatsvergunning en toegewezen in Februari 2002.

Aankoop schip Juni 2002. Varend naar Coevorden.

Tot mijn ontsteltenis was het bestemmingsplan passanthaven gewijzigd en er was geen plek voor het schip.

Lange tijd bij de Leeuweriken brug gelegen, na verloop van tijd weg gestuurd omdat ik plaats moest maken voor de havenvereniging.

Weg gestuurd bij firma Wemeyer i.v.m. de los en laadkade en nieuwe damwand.

Geen vaste ligplaats, geen hypotheek ..want zegt de bank u kunt zomaar met uw schip verdwenen zijn. Het ene volgde zich op het andere.

 

Toen het schip van de zeekadetten werd verkocht dacht ik: dat kan een mooie plek voor mij zijn.[Morseweg 1]

Overleg met Emira Mistric in Dalen op 19 Augustus 2011 om 9.00 uur.

In samenspraak met de provincie zou ze zorg dragen voor een goede oplossing omdat ik wel tevreden was met die locatie.

Er werd een sleutel aan mij overhandigd door de gemeente om via het terrein op mijn schip te kunnen komen.

 

Eindelijk alles rond. Ik heb goeie buren en als ik  voor werkzaamheden op het schip was bewaakte de hond het terrein.



 In 2015 goedkoper woonadres kunnen vinden i.v.m. hoge kostendruk. 

Als eigenaar van een schip heb ik te maken met de Scheepvaartinspectie.

In december 2018 moeten de serie schepen langer als 20 meter voldoen aan C.v.O.

Zo niet .. zonder pardon mag er niet meer mee gevaren worden.

 

C.v.O. is door mij kortgeleden afgerond.

Met de complimenten van de inspectie:

Blijvend VAREND ERFGOED 

Van Harte Gefeliciteerd met het behaalde resultaat.

 

Vanaf 2017 kreeg ik dreigbrieven met het verzoek op korte termijn te vertrekken.

In een gesprek op het gemeentehuis werd nadrukkelijk gezegd dat ik mij geen zorgen hoefde te maken,

er kwam een ligplaats, als het niet op de huidige plek is dan wel in de stad met adres.

Vervolgafspraak over 6 weken maar er gebeurde niks,

geen gespreksverslag,

geen nieuwe afspraak en geen ligplaats.

 

In wanhoop advocaat uit Assen mee laten kijken.

Bestemmingsplan werd snel weer aangepast.

Want er lag ook een verzoek van de havenvereniging voor meer winterstallingen om hiermee hun kas te kunnen spekken.

Zodoende kon ik blijven en ik lag er immers ook al jaren.

 

Van de week werd ik benaderd door een gemeenteambtenaar met mededelingen. 

Vandaag of morgen komt er hekwerk langs de waterkant.

De elektriciteit zal worden afgesloten.

Ik mag er niet verblijven en niet werken!

Bij de werf kun je terecht voor groot onderhoud en daarna moet je ruimte maken voor andere schepen.

 

Mijn verzoek is om de werkzaamheden op de locatie te laten stoppen en dat er eerst onderzoek wordt gedaan.

 

Museumhaven of niet ik heb recht op een fatsoenlijke ligplaats met voorzieningen.



Carmenta

Ik ben de trotse eigenaar van dit schip: cultureel erfgoed!

Bijgeschreven in het schepenregister   : woonplaats Coevorden

Het schip is duurzaam vakmanschap!

Erfgoed is van ons allemaal.

Maar ik vind dat ik vooral op eigen kracht mezelf heb laten zien!

Coevorden heb ik wat te bieden en iedereen mag mijn schip komen kijken.

Het is zeer de moeite waard!



IK kijk uit naar een prachtige wisselwerking van enthousiasme en passie!

Cariena Soppe



Postadres:

Mevrouw CA Soppe 

Boogstraat 13      5384 SL  Heesch

 





Hopelijk kan de provincie mij helpen om te zorgen dat ik morseweg 1 als vaste ligplaats kan 
gebruiken. Ik lig hier al een aantal jaren met toestemming van de gemeente en ook met 
goedvinden van de provincie . Zou jammer zijn als dit schitterende  historische schip uit de 
wateren van de toeristische havenstad Coevorden verdwijnt.

De gemeente en de provincie willen beginnen met werkzaamheden om hekken te 
plaatsen op de locatie waar ik lig om er voor de Havenvereniging winterstalling van te 
maken.
Ik verzoek u hier mee te wachten tot er in samenspraak met gemeente en provincie een 
oplossing is gevonden.

Als de havenvereniging toestemming krijgt om de plek waar ik nu lig te gaan instellen als 
winterstalling, houdt dat in dat ik er niet mag verblijven en er de zomermaanden niet mag 
liggen. Dus dat betekent dat ik deze plek niet meer kan gebruiken als ligplaats en 
Coevorden zal moeten verlaten.
Maar ik heb geen andere plek en dat kan ook niet op korte termijn dus ben ik stuurloos
en weet echt niet hoe het verder moet.

Om te kijken naar een betere oplossing wil ik u vragen om deze brieven met bijlages  te 
behandelen als ingekomen stuk zodat leden van de staten en de gedeputeerden samen 
met mij tot een oplossing kunnen komen, graag zou ik mijn brieven in een gesprek met 
u willen toelichten, ook ben u welkom om te komen kijken op mijn schip.

Met vriendelijke groeten

Mevrouw C.A. Soppe
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