
 NEWSFLASH 

 

 

Najaarsoverleg. 

 

Wij vroegen u eerder dit jaar om input voor dit overleg tussen SOBM  

overheden en politie. Dit overleg heeft intussen  plaatsgevonden maar 

helaas hebben wij het verslag van deze vergadering nog niet ontvangen. 

Op de agenda stonden o.a. steigerwerken, betonning, ondiepten , waterplanten, 

snelvaar app, politie/toezichthouders en bomenkap. 

Zodra wij het verslag ontvangen informeren wij u nader. 

 

Diefstallen. 

 

Helaas is de eerste melding van  diefstal in het najaar al weer binnen . Bij camping de Krabbeplaat 

zijn twee b.b.motoren ontvreemd.  Nogmaals blijf alert op het dievengilde en berg 

kostbare zaken thuis op en als dat niet lukt gebruik degelijke, SCM gekeurde sloten. 

Maak ook foto’s van gezekerd en verzekerd object met sloten zichtbaar. 

 

Kwaliteitsimpuls. 

 

Gelijktijdig aan een aantal aanpassingen/verbeteringen m.b.t. oevers en steigers op 

en rondom het Brielse Meer door Staatsbosbeheer voert dezelfde dienst een kwaliteits- 

impuls door. Onder andere zijn de steigers bij Kogeloven, Waterspeelplaats en  

toegang Vogelkreek vernieuwd.   

 

Peilverlaging 2019. 

 

Het waterpeil Brielse Meer zal om werkzaamheden aan oevers/steigers e.d. mogelijk te 

maken  op, het gebruikelijke lage peil, worden gebracht van 8 maart tot en met 18 maart 

 2019. 

 

Vuurwerk/Vlootschouw/Spektakel. 

 

In een vereenvoudigde vorm is het Brielse Meer Spektakel 2018 beperkt tot een Vlootschouw en 

Vuurwerk, dit is door velen van u als goed en prettig ervaren, een knaller! 

Een geweldige opkomst op en rond het Brielse Meer en een geweldige vuurwerkshow. 

Wij evalueren mede met organisatoren het komend voorjaar of dit gebeuren om de twee jaar op de 

agenda kan blijven staan. 



 

Bestuurstafel. 

 

De wisseling van de wacht bij het Recreatieschap door Staatsbosbeheer heeft de overleg 

lijntjes zeker niet korter gemaakt.  Men moet bij een dergelijke wisseling toch al eerst aan 

elkander wennen en dat kost tijd. Ook is het niet altijd bij de verschillende overheden duidelijk 

waar we voor staan. Tegelijkertijd is ook nog door Gemeenteraadverkiezingen een wisseling 

van verantwoordelijke wethouders ontstaan. Samengevat niet eenvoudig om uw belang als 

gebruiker/watersporter aan of op het Brielse Meer onder de aandacht te brengen en dan ook 

nog respons te krijgen. 

Mede gezien bovenstaand heeft onze voorzitter Leo de Bruijn besloten zijn voorzitterschap per 31 

december 2018 te beëindigen. 

 Leo heeft deze klus vijf jaar met veel inzet verve en toewijding gedaan en is verantwoordelijk 

geweest voor een positieve omslag in de gedachtewereld van vertegenwoordigers van overheden als 

het gaat om het belang voor alle gebruikers van het Brielse Meer. 

 

 

Dit alles maakt duidelijk dat de secretaris dringend behoefte heeft aan versterking aan de 

bestuurstafel, bent u zelf niet de juiste man/vrouw mogelijk kent dan u iemand die of voorzitter/ 

penningmeester zou willen en kunnen zijn.   

Vreselijk tijdrovend zijn deze werkzaamheden niet. 

Wij horen graag! 

 

2018/2019. 

 

De zomer van 2018 was een heel bijzondere. Geweldig weer voor recreatievaart en gebruikers 

op en rondom het Brielse Meer. Helaas heeft dat op enkele momenten tot (over) last geleid m.b.t. 

de water/zwemkwaliteit. 

Ook voor het eerst sinds jaren is het aantal sluisbewegingen van de Voornse sluis 

toegenomen. Hopelijk zijn de weergoden ons in 2019 ook goed gezind. 

 

Mede namens voorzitter Leo de Bruijn wens ik u een goede Kerst en een gezond en 

voorspoedig 2019. 

 

Watersportverbond/SOBM. 
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