Samenvatting onderling strandoverleg strandpaviljoens Bloemendaal,
gehouden te Bloemendaal aan Zee op 23 juli 2020
Op donderdag 23 juli jl. is een onderling strandoverleg ‘Strandpaviljoens Bloemendaal’ gehouden in
Strandpaviljoen Bloomingdale, Zeeweg 94, 2051 EC Overveen.
Wat kwam er zoal ter sprake?
Gemeentezaken
Tijdens het eerste gedeelte van het overleg was burgemeester Elbert Roest Bloemendaal aanwezig.
Er is gesproken over:
Respect: de burgemeester spreekt zijn waardering uit aan de paviljoenhouders vanwege hun
gewetensvol handelen. Gelukkig veel activiteit op het strand, de begrenzing wordt goed
aangehouden. Echter: ook de burger moet aangesproken worden op hun gedrag, niet alle
verantwoording moet liggen bij de ondernemer.
Meldpunt: voor de ondernemers wordt een meldpunt ingesteld.
Registreren van gasten is nog steeds verplicht bij het aanwezig zijn meer dan 100 personen binnen en
meer dan 250 personen buiten, gasten moeten ten alle tijde gebruik maken van de hen aangewezen
zitplaatsen.
Loco Concepts: er wordt een korte uitleg geven over het bedrijf Loco Concepts. Besloten wordt de
uitvoering van het door Loco Concepts opgestelde plan door te schuiven naar 2021. In november
2020 zal het weer opgepakt worden. Hopelijk is er dan meer bekend over corona.
KHN heeft bereikt:
- NOW1-regeling is aangepast: referentiemaand hoeft niet januari te zijn;
- NOW2-regeling: omzetten dalen met meer dan 30%;
- TVO en andere tegemoetkomingen proberen te verlengen;
- niet afbreken paviljoens voor deze winter. Check je verzekering!
Update door politie
a. Staan blijven in het winterseizoen: wees alert op notoire inbrekers, die zijn vooral actief tijdens open afbouwen. Die gaan zeker in de winter terugkomen. Laat zo min spullen van waarde in het
paviljoen staan.
b. Lachgas: de APV van de gemeente Bloemendaal is al aangepast. Politie gaat inzetten op gebruik
van lachgas op het strand.
c. Parkeerplaatsen met zonnedak: camera’s zullen onder de afdakken geplaatst gaan worden. Via de
centrale in Zaandam kunnen de beelden bekeken worden. Bebording ‘cameratoezicht’ moet ook nog
komen.
d. Politie wil meer structureel contact met de paviljoenhouders. Bij last van een groep hangers, deze
eerst zelf aanspreken en melden, als aanspreken niet helpt, handhaving en daarna politie bellen.
e. bij drukte komen verkeersregelaars (betaald door Bloemendaal en Zandvoort) in actie: klapbord
wordt opengedraaid. Helaas wordt regelmatig het terugdraaien vergeten en lijkt het strand niet
bereikbaar.
Het eerstvolgende onderlinge strandoverleg is op donderdag 1 oktober a.s. om 11.00 uur bij Rapa
Nui, Boulevard Barnaart 27, Zandvoort.
Houd ook onze facebookpagina in de gaten voor het laatste nieuws.

