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Geachte leden van de commissie fysiek domein, 
 
Hieronder een mededeling betreffende de toezegging over de wijze van aanbesteding van de 
bediening van de ophaalbrug over Aanloophaven. 
 
Toezeggingen 
Aan de  raad is het volgende toegezegd: 
“De commissie wordt in het najaar van 2018 geïnformeerd over de wijze van aanbesteding van de 
brugbediening in de aanloophaven voor de komende periode.” 
 
Aan de partij die tot en met 2017 de brug heeft bediend, is op 5 juli 2018 het volgende medegedeeld:  
“Dit najaar zullen wij de aanbestedingsprocedure starten voor de brugbediening voor 2019 en verder. 
Daarbij zullen aspecten als kwaliteit, betrokkenheid van de buurt, prijs en eventuele andere 
voorwaarden worden gewogen.”  
   
Evaluatie 2018 
De brugbediening in het jaar 2018 is rommelig gestart. Er was onduidelijkheid over de partij die de  
brugbediening in dit jaar zou verzorgen. Uiteindelijk heeft de stichting Vaarkracht, die de bewoners 
nabij de Aanloophaven vertegenwoordigt, de opdracht gekregen.  
 
Hoe is het jaar 2018 verlopen? De feiten: 
• Van 1 april tot en met 31 oktober is de brug bediend; 
• De brug is circa 725 keer geopend; 
• Ruim 20 bewoners hebben hieraan meegewerkt; 
• Alle brugbedieners zijn deskundig geïnstrueerd. 
 
Naast de brugbediening zijn de bewoners actief geweest in hun buurt. Zij hebben zich ingezet voor het  
verbeteren van de leefbaarheid van hun buurt.  
Wat is er op dat gebied gebeurd? 
• De buurtbewoners hebben de omgeving van de brug verzorgd en verbeterd (bloembakken en  
 extra bankjes); 
• Bewoners hebben het initiatief genomen om de ophaalbrug te verlichten; 
• De maandelijkse bijeenkomst “Buurten bij de Brug”; 
• De gezamenlijke buurtapp waarin misstanden of bijzondere situaties worden gemeld. 
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Aanbesteding in 2019 
We gaan alleen het bedienen van de brug aanbesteden.  
 
Brugbediening 
De brugbediening moet aan een aantal eisen voldoen, zoals 

• Brugbediening van 1 april tot en met 31 mei, van 8.30 tot 21.00 uur; 
• Brugbediening van 1 juni tot en met 30 september, van 8.30 tot 22.30 uur; 
• Brugbediening van 1 oktober tot en met 31 oktober: 10:00- 12:00 en 13:00 tot 16:00 uur; 
• Dagelijkse beschikbaarheid van brugwachters; 
• Opkomsttijd na aanmelding van maximaal vijf minuten. 

 
De brugwachters zijn de gastheren / gastvrouwen. Dat betekent zij een klantgerichte houding en 
gepaste kleding hebben. In het belang van de veiligheid zijn de brugwachters goed geïnstrueerd en   
deskundig.   
 
Procedure  
We willen meerdere partijen de gelegenheid geven en uitnodigen om ons een offerte / voorstel te 
doen. Hoe gaan we dat doen? 
Via diverse kanalen, zoals onze website, Omrooper, maken we bekend dat we voornemens zijn om de 
brugbediening in 2019 te gaan aanbesteden.  
We vragen partijen uiterlijk medio januari 2019 zich bij ons aan te melden. In de aanmelding moet 
duidelijk gemaakt worden dat zij geschikte partijen voor de brugbediening zijn. De aanmeldingen 
zullen wij beoordelen.  
 
Geschikte partijen krijgen van ons het verzoek voor het doen van een offerte. De offerte moet medio 
februari in ons bezit zijn, zodat we eind februari de opdracht kunnen verstrekken. 
 
Ondersteuning buurtinitiatief 
Rondom de bediening van de brug zijn gewaardeerde buurtinitiatieven ontstaan om de buurt en de 
leefomgeving te verlevendigen en de sociale cohesie te bevorderen. Begin 2019 gaan we met (een 
vertegenwoordiging van) de buurt in gesprek over mogelijke ondersteuning van deze activiteiten.  
 
 
 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders 
 


