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Hoezo nieuwsbrief gewenst?
(1 november 2017)

Spam wordt door veel mensen niet gewaardeerd. Sinds een paar
weken ontvingen wij iedere dag mail van een verkeersbureauorganisatie in Nederland. Navraag bij die organisatie gaf ons als
antwoord:
U ontvangt onze nieuwsbrief omdat wij ook uw nieuwsbrief
ontvangen. We zijn van mening dat onze informatie goed aansluit bij
uw website..

Nou nee dus. Wij vinden dit arrogant en respectloos. Arrogant om zelf als organisatie maar
te bepalen wat een ander maar interessant moet vinden. En respectloos om ongevraagd
mail te gaan versturen naar mensen die daar niet om hebben gevraagd, daarbij de mening
van anderen volledig in de wind te slaan. En dan ook nog dagelijks een dergelijk mail
versturen.
In Nederland is er een organisatie (spamklacht) waar dergelijk asociaal gedrag gemeld kan
worden. Dat hebben wij uiteraard gedaan, en hopen van harte, dat organisaties die op een
dergelijke manier met anderen omgaan worden bestraft.
Wat betreft de nieuwsbrief van de Vrienden van de Voetveren: die wordt alleen toegestuurd
aan diegene die zich nadrukkelijk heeft aangemeld. En één mailtje is voldoende om je af te
melden. Wij respecteren de mening van anderen.

Zo. De boosheid van ons afgeschreven, en nu verder met echt leuke dingen,
informatie over veerponten in Nederland.

Snel doorklikken naar webpagina veerpont
(1 november 2017)

In deze nieuwsbrief staan vaak berichten die betrekking hebben op een specifieke veerpont.
Onder het kopje van een nieuwsflits stond altijd het nummer van die veerpont vermeld. Als
je wat meer detailinformatie van die veerpont wilde zien, dan moest je vroeger eerst de
website www.voetveren.nl openen, daar zoeken, en een paar keer doorklikken voor
informatie over die desbetreffende pont. Niet erg gebruikersvriendelijk.
Een lezer van de nieuwsbrief vroeg ons, of dat niet wat gemakkelijker zou kunnen. We
vermelden nu het nummer van die veerpont als link (met een blauw lijntje eronder). Eén
keer klikken op die link (samen met de Control-knop op het toetsenbord), en je krijgt direct
de detailinformatie van de veerpont te zien. We hopen dat we erin geslaagd zijn om de
nieuwsbrief nog wat gebruikersvriendelijker te maken.
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Drielse veer krijgt radarinstallatie
(13 september 2017) (Pont: Ge18)

Het Drielse veer (van Driel naar de
Westerbouwing bij Oosterbeek)
vaart zomer en winter dagelijks (in
de winter niet midden op de dag).
Daarbij gebeurt het regelmatig, dat
vanwege dichte mist de boot niet
kan uitvaren. Dat is dan zo n tien tot
twintig keer in een jaar. Vervelend
voor passagiers. Dat zijn forenzen,
scholieren en recreanten.
Met hulp van een bijdrage van de
provincie
Gelderland
en
de
gemeentes Overbetuwe en Renkum kan nu een radarinstallatie worden aangeschaft. Op
dagen dat het mistig is, kan vanaf deze winter dus ook worden gevaren.
Het Drielse veer zet jaarlijks gemiddeld circa 75.000 passagiers over. Dat zijn voor de helf
forenzen en scholieren

Voor Waddenveren moet btw betaald gaan worden
(21 september 2017) (pont : NH01 , Fr08 e.a.)

Voor een reis naar één van de Waddeneilanden zal men binnenkort btw moeten gaan
betalen. Tot op heden zijn de veerponten naar de Waddeneilanden vrijgesteld van btw. Er
bestaat een regeling, dat zeeschepen zijn vrijgesteld van btw. Voor veerponten over
binnenwateren moet er wel btw worden geheven over het veertarief. Tot op heden ging
men ervan uit, dat de Waddenveren als zeeschip beschouwd mochten worden.
Door de Europese Commissie is Nederland daarover echter op de vingers getikt. Men heeft
aangegeven, dat die regeling alleen geldt voor schepen die echt op de zee varen, zoals
veerdiensten naar Engeland. Voor de Waddenveren (naar Texel, Vlieland, Terschelling,
Ameland en Schiermonnikoog) geldt die regel niet, zo heeft de Europese Commissie
aangegeven. Dat betekent, dat er dus voor de Waddenveren btw over het veertarief
geheven moet gaan worden. Een duurder kaartje dus voor de gebruiker van de
Waddenveren, zowel voor incidenteel reizende toeristen, als voor de bewoners van de
Waddeneilanden.
Over de hoogte van het extra te betalen btw-bedrag is nog wat onduidelijkheid. In het begin
gingen de berichten ervan uit, dat de prijsverhoging 21 procent zou bedragen (het
percentage btw dat moet worden berekend). Maar na enkele dagen werd duidelijk, dat het
waarschijnlijk om een lagere prijsverhoging zal gaan. De extra btw die de Europese
Commissie heeft aangegeven heeft namelijk alleen betrekking op de aanschaf van de
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schepen; die is immers op dit moment vrijgesteld van btw. Over andere zaken wordt nu
echter al btw afgedragen, dus andere componenten van het veerkaartje zullen niet onder de
prijsverhoging vallen.
Alhoewel het veerkaartje dus zeker duurder zal worden is die verhoging nu nog niet bekend.
Het zal meer dan nul en minder dan 21 procent zijn. We wachten de toekomst af om de
exacte prijsverhoging te vernemen.

Aanvaaring veerpont Gorinchem
(26 september 2017) (pont: ZH70)

Op de Boven-Merwede was er op 26
september een aanvaring tussen een veerpont
en een binnenvaarttanker. Op de veerpont
waren twee bemanningsleden aanwezig, en
verder geen passagiers.
Eén van de twee bemanningsleden is gewond
geraakt en later op de wal behandeld door
mensen van een opgeroepen ambulance. De
tanker was lichtbeschadigd, de veerpont was
flink beschadigd. De dienst met de veerponten
is tijdelijk stilgelegd, maar later op de morgen
weer opgestart. Het ongeluk vond plaats in dichte mist.
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Goed seizoen Drielse veer
(19 oktober 2017) (pont: Ge18)

Het management van het Drielse veer
(Oosterbeek-Driel, ten westen van Arnhem) laat
weten dat het seizoen 2017 waarschijnlijk met
hogere vervoerscijfers zal worden afgesloten.
Dit werd bekendgemaakt bij het ingaan van de
winterdienstregeling (23 oktober). In de zomer
vaart het pontje hele dagen, in de winter niet
tussen 10 uur en 13.30 uur. Vorig jaar telde men
75.000 passagiers, en als het zo doorgaat als nu,
dan verwacht men uit te komen op rond de 80.000 passagiers. Het pontje is in gebruik bij
scholieren en verder ook bij toeristen die een rondje fietsen. Op zomerdagen kan het zo
druk zijn, dat het pontje af en aan moet varen om alle passagiers te verwerken.

Varende reclameboten
(19 oktober 2017) (pont: NH25)

Sinds kort varen enkele Amsterdamse veerponten
als drijvende reclamezuil rond. De volledige pont is
dan aan de buitenkant beplakt met een reclamesticker. Ook de ramen zijn beplakt met doorzichtig
materiaal, zodat je van binnen naar buiten wel
zicht hebt, maar aan de buitenkant het eruit ziet
als één geheel.
Het lijkt zo simpel. Je plakt een paar stickertjes op de pont en varen maar. Maar de praktijk
is wat anders. Het GVB laat weten, dat voor het beplakken van een pont drie man ongeveer
drie dagen bezig zijn. Het is secuur werk, en omdat de pont tijdens het werk altijd wat
dobbert en dus nooit stil ligt, is dat ook nogal een lastige klus.
Het GVB doet dit alles niet voor niets. Je moet 25.000 euro neertellen om een pont als
reclame object voor je te laten varen. Daarnaast moet je ook nog eens flink wat betalen voor
het maken van de stickers en andere zaken; daarvoor ben je nog eens 12.000 euro kwijt.
Maar dan heb je ook wat. De pont vaart dan 8 weken lang voor jou met een reclame over de
volledige veerpont.
De afgelopen periode werd reclame gemaakt voor filmmuseum Eye, Thuisbezorgd.nl en
Sourcy vitaminewater.
Heeft u een foto van zo’n drijvende reclamezuil, dan houden wij ons aanbevolen om zo’n
foto te ontvangen. Alvast hartelijk dank.

Nieuwsbrief 1 november 2017
(blz. 5)

Veerponten Amsterdam rookvrij
(21 oktober 2017) (pont: NH25)

Zoals overal mocht op de veerponten in
Amsterdam in de binnenruimten niet
worden gerookt. Maar tot voor kort mocht
je op het buitendek van de veerponten nog
wel een sigaretje opsteken.
Vanaf 1 januari 2018 zal het roken ook op
het buitendek niet meer toegestaan zijn.
Een gebruiker van de pont voert al ruim
twee jaar actie om tot dit besluit te komen. Het is vaak zo druk, dat passagiers geen keuze
hebben om naar een rookvrije ruimte door te lopen. Vandaar het besluit om de hele pont
rookvrij te gaan maken.
Het GVB was in eerste instantie niet zo gecharmeerd voor dit besluit. Er was discussie over
de vraag of de pont openbare ruimte is (waar roken is toegestaan) of privéruimte. De keuze
is nu dus op dat laatste gevallen. Bovendien zag het GVB problemen met de handhaving van
de regel. In de spitsuren zijn er instapbegeleiders, zij zullen rokende passagiers op het
verbod attenderen.

Veerpont zoekt schipper
(22 oktober 2017) (pont: ZH19)

In het recreatiegebied Midden Delfland
(tussen Vlaardingen en Schipluiden) vaart er
een veerpont voor voetgangers en fietsen.
Deze veerpont, die alleen in de zomerperiode
vaart, wordt bediend door vrijwilligers. De
exploitant is het recreatieschap MiddenDelfland en Staatsbosbeheer.
Met ingang van het volgend zomerseizoen is
men op zoek naar een vrijwillige schipper.
Opleidingseisen worden er niet gesteld, maar een nautische achtergrond of het bezit van
een vaarbewijs is gewenst. Heeft u wat vrije tijd over, en wilt u zich inzetten voor een
maatschappelijk nuttig doel, dan is hier uw kans. Meer informatie is in te winnen bij de
beheerder Arie Portengen, te bereiken op telefoon 0174-384062 / 06-20005288.

