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Agenda Voorjaarsoverleg strand 

 
7 maart 2022 

 

 

Aanwezig: Wethouder Nico Heijink, Burgemeester Elbert Roest, Joost van Hooft, Bas 

Hermus, Anne-Jet Bellina, Rob Everaardt, Cathelijne Veldwijk, Gabrielle van 

Oort, Bobby Seeder, Hessel Kruisman, Hennie Bos, Judith Oost Lievense, 

Mascha Kroone (gemeente), Peter van der Vaart (In Leisure=Hotel en 

Eindpunt), Semih Sevim en Jip Nuiten (Melrose Security), Michiel van 

Kessel (politie), Rutger Leeuwenkuijl (Beach Poort Hotel), Ruud Cloeck 

(VBR), Jasper Roord (Bloomingdale), Mirjam Geerlings (KHN), Suzanne 

Klaassen (Juttersgeluk), Jordy Beaumont (Roompot/Qurios), Bianca Ram 

en Marcel Hoogkamer (Rijnland), Denise Parson (BeachFun), Michiel Evers 

(Mifune), Peer van Gullik (Woodstock’69), Koene Hielkema (Evenementen 

Woodstock), Roetert van Dijk (Trampolinepark), Danielle de Graaf 

(BlaZee), Dick Fennema (Zeemeeuwen), Danny Kroonstuiver (Fuel en 

Bronze Beach). 

Afwezig: Loes Plagman (camping De Lakens), Aad van Bentum (gemeente 

Zandvoort), Wesley Swaalep (PWN), Jeroen Postma (In Leisure), Chris 

Eckebus (Catamaranclub), Maarten de Wit (Bloomingdale), Ronald Swaalf 

(Surfclub), Marijke van Langen (Landschap NH, Het Groene strand-

project), Pascal Mertens (Bronze Beach), ijsventer Alice de Nijs, visventer 

Cees Van Dam, Aram Roqas en Peter Baelemans (Later aan Zee), Martine 

van Rossum (SanBlas),  

 

1. Voorstelronde/mededelingen en ingekomen stukken 

a. Verslag najaarsoverleg (d.d. 25 oktober 2021) 

Geen opmerkingen.  

 

2. Terugkijken afgelopen seizoen/lopende zaken 

Jasper Roord: hectisch seizoen gehad door Corona. Nu lijkt er een normaler 

seizoen aan te komen. Afrondende fase van nieuwe aansluitende 

huurovereenkomsten. Constructief overleg gehad. Afgelopen weekend was een 

goede voorbode.  

 

KHN: sluit zich hierbij aan. Het seizoen moet nog starten. 

 

Evaluatie overwintering op strand 2021-2022 

Wethouder Heijink: Overwinteren op het strand is goed gegaan, ondanks de 

heftige stormen. Hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat hebben aangegeven dat 
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dit de laatste keer is geweest in verband met Corona mocht tweemaal. Maar een 

derde keer gaat echt niet lukken. 

In verband met kustverdediging moet iedereen naar voren. Hoeveel meters wordt 

door hoogheemraadschap Rijnland nog besproken met paviljoenhouders. 

 

Jasper Roord: ook in het Kustpact overleg is afgesproken dat dit de laatste keer 

was. Danny Kroonstuiver: stormen zijn in normale seizoen geweest. Tijdens 

opbouwen. Dus storm is op het randje. Nu stond het steviger dan tijdens 

opbouwfase dus schade viel mee ook omdat wij hoger staan op plateau. In 

Scheveningen staan de paviljoens meer op zee niveau en daar veel schade aan. 

Bij ons viel het mee. 

 

Inmiddels heeft camping Bloemendaal aanpassingen aangebracht op het terrein 

waardoor winterstalling volgend jaar anders moet. Daar moet op tijd naar een 

alternatief gezocht worden. Hoe gaan we dat doen? 

Ook overslag moet anders door realisering solarpark? Misschien kan het op een 

stukje van de parkeerterreinen van de Noord Boulevard van Zandvoort? Daartoe 

moeten jullie een gezamenlijk verzoek indienen bij Zandvoort en als wij kunnen 

ondersteunen zullen we dat doen. 

 

Mirjam Geerlings vraagt om concrete cijfers van onderzoek van aangroei van 

duinen. Het antwoord is niet bevredigend. Er worden wel berekeningen gemaakt. 

Bandbreedte wordt uitgewerkt naar hoeveel er naar voren geschoven moet 

worden. Waarom? 

Stormen? Binnen seizoen? 

Jasper Roord: Paviljoenhouders en KHN zijn in goed overleg met Rijnland. Pro 

forma bezwaar gemaakt tegen het standaard naar voren schuiven vanwege 

overwinteren. Bezwaar tegen de koppeling met de winterstalling. Verder in goed 

overleg met Rijnland en gemeente.  

Hoogheemraadschap: Noordwijk is al iets verder, daar is Rijnland begonnen. 

Procedure loopt. Bezwaar is prima, dat loopt. Effectuering vanaf 2024. Er komt 

specifieke toelichting per paviljoen berekend en dat kost tijd.  

 

3. Vooruitkijken 2022: 

A. Herinrichting Kop Zeeweg 

Projectleider Gabrielle van Oort geeft een korte toelichting over planning en 

participatiemogelijkheden. De opdracht om een ontwerp te maken is gegund aan 

HB adviesbureau. Zij hebben eerder al een schetsontwerp gemaakt met een 

kostenraming. Het budget is door de gemeenteraad goedgekeurd (vorig jaar). Er 

komen 3 participatie momenten. Daar krijgt iedereen een uitnodiging voor. Dan 

gaan we inhoudelijk in op het plan. De voorlopige planning gaat uit van een 
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definitief plan voor de zomerreces naar het college ter besluitvorming. Gevolgd 

door een aanbesteding en als het kan in de komende winter aan de slag.  

 

Haalbaarheid van de planning hangt af van participatie en verloop van de 

aanbesteding. Ook nog afhankelijk van bouw hotel. Hotel wil in voorjaar 2023 

opleveren. Intentie is om in de winter te realiseren.  

 

Wat is de overlast qua bereikbaarheid? Overlast beperken is een doel. Daarom ook 

zeker in de winter uitvoeren. 

 

Parkeerplaatsen zijn geen onderdeel van verandering. Verkeersstroom is bepalend. 

Geen werkterrein op P2? Als wij het niet gaan redden in winter 2022/2023 en dan 

een jaar later uitvoeren met een werkterrein dus ook alleen in de winterperiode. 

1e bijeenkomst dinsdag 5 april in de ochtend met adviesbureau op 

gemeentehuis. Er hoeft niet meteen gereageerd te worden, er kan na de 

bijeenkomst ook schriftelijk worden gereageerd. 

 

Pilot taxistandplaats 

Dit jaar is er in ieder geval een proef met een taxistandplaats. Hiervoor hebben 

Jordi, Ruud en Danny meegedacht. Samen met de verkeerspolitie en de ambtelijke 

verkeerscommissie. In principe wordt op 11 april de belijning aangebracht en kan 

de proef gaan starten. Tussentijds evalueren en gegevens meenemen in definitief 

ontwerp. 

 

Belijning fietsenparkeerplaats 

Dit jaar wordt ook belijning aangebracht in de fietsparkeerplaats om de wild 

geparkeerde scooters te stroomlijnen. Zodat hopelijk de fietsen en scooters beter 

worden geparkeerd.  

 

B. DGP 

Ambtelijk overleg met organisatie en gemeente Zandvoort gestart om op allerlei 

manieren beter te laten verlopen zoals bv de doorlaatpassen.  

Side events waren vorig jaar door Corona niet doorgegaan. Er is contact met 

Hennie Bos en paviljoenhouders om de wensen vanuit Bloemendaal in het hele 

plaatje van DGP kunnen inpassen naar ieders tevredenheid. 

 

Danny Kroonstuiver: doorlaatpassen heeft Bloemendaal uiteindelijk wel goed 

geregeld. Voor komend jaar moet gekeken worden of de fietsenstalling later 

ingericht kan worden. Dat is nu ook de insteek van Bloemendaal. Wij leggen dit 

terug bij de DGP: Kijk er kritisch naar en kom met een strakkere planning.  
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Merchandise/viskar die hoort daar niet. Roetert kon een week dicht door de plek 

die zij innamen. De ruimte is beperkt. Liever een andere locatie. Liever zelf iets 

organiseren; Danny Kroonstuiver en Peter van der Vaart trekken dat en nemen 

contact op met Jordy Beaumont, Danielle de Graaf en Roetert van Dijk. In overleg 

iets leuks ervan maken. Merchandise vergroot ook kansen. 

Hennie Bos: fatale data om dingen op tijd aan te geven. Verbinding moet worden 

gemaakt. 19 april wordt concept vergunning aangevraagd waaronder gemeente 

Bloemendaal. Deel Kop Zeeweg moet dan ook aangevraagd worden. Ergens in mei 

de definitieve aanvraag i.v.m. de bezwarentermijnen. Moet afgestemd zijn met 

DGP aanvragen i.v.m. mobiliteitsplan. 

 

C. Duurzaamheid 
* Afnemen stroom Solarpark  

www.groenestroomlokaal.nl In het najaarsoverleg is hier al kort op in gegaan. 

KHN geeft advies en neemt landelijke aanbieders mee. Mirjam Geerlings gaat dat 

uitzoeken. 

* Project Het Groene Strand Afgelopen winter is er iedere vrijdag een jutploeg bij 

Parnassia het strand opgegaan om te jutten. Binnenkort is het weekend van de 

biodiversiteit (duurzaamheidskrant wordt h-a-h verspreidt) en er zal ook een 

jutochtend worden gecommuniceerd waar bewoners zich voor in kunnen schrijven. 

Ook is er op zondag 10 april een lezing in paviljoen Bloomingdale over het Groene 

strand. Deze is voor bewoners van de gemeente. Meer informatie op 

Bloemendaalzetstappen.nl. Tot slot staat er een kennismaking gepland met de 

wethouder van Bergen om de ervaringen in Camperduin te bespreken en te kijken 

naar de mogelijkheden voor ons strand. We gaan kijken of er ter hoogte van de 3e 

duindoorbraak Noordelijk van Parnassia een stuk strand kan worden afgezet 

waardoor de beginnende duintjes niet meer toegankelijk zijn voor toeristen en de 

natuur daar meer bescherming kan genieten. 

* Plasticvrije terrassen: 3 nieuwe deelnemers zijn 100%plasticvrij, namelijk 

BlaZee, Bloomingdale en SanBlas. Op 8 maart zal bij BlaZee een kort persmoment 

worden georganiseerd bij 1 van hen om de bordjes uit te reiken door de 

wethouder.  

* Juttersgeluk afgelopen winter is bij 1 van de stormen veel olie afval gevonden op 

ons strand. Dat werd vervolgens eerst handmatig opgeruimd maar na 

samenwerking met Zandvoort en Noordwijk is er een beachcleaner ingezet. 

Daarmee was het snel weer netjes. Suzanne Klaassen beaamt dat er niet tegen op 

te ruimen viel. Veel handmatig ruimen van gebroeders Paap en heren van de  

buitendienst. 

Doe mee verlos de zee bakken gaan weer van het strand af. Het werk van 

Juttersgeluk gaat verder. Er is een wens voor elektrisch vervoer van en naar het 

strand. Wethouder adviseert crowdfunding. Iedereen denkt erover na.  
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4. Openbare orde en veiligheid - burgemeester 

Seizoen staat op losbarsten. Mede in verband met de toestand in de wereld 

is er veel behoefte aan elkaar ontmoeten na Corona. Hoop dat dat weer gaat 

gebeuren. Dat de stranden en terrassen weer vol mogen stromen en dat iedereen 

weer gaat genieten. 

Nieuw regime ingebracht de laatste jaren. De verantwoordelijkheid voor 

OOV bij evenementen ligt sterk bij jullie zelf. Hele korte lijnen met Bas Hermus en 

zijn SUSteams en verkeersregelaars bij drukke stranddagen en Michiel van Kessel 

die als wijkagent rechtstreeks met jullie kan schakelen. Over en weer ook als het 

niet lekker loopt zoals lachgas of taxichauffeurs. We gaan uit van een mooi en 

veilig strandseizoen. 

 

A. Start exploitatie en evenementen 

Routines na 2 jaar Corona zijn wellicht een beetje minder helder. Daarom 

uitnodiging voor een bijeenkomst voor tips en trucs. U bent uitgenodigd op 21 

maart op het gemeentehuis. Van 17 tot 18 uur 

 

B. Side-events bij Formule 1 Zandvoort 

Is als claim neergelegd bij Zandvoortse burgemeester en bij DGP. Merchandise 

hoort echter ook bij ons gebied. Mensen zullen elkaar in de omgeving van de 

fietsenstalling opwachten en dat kan een mooi Bloemendaals “strand”entree 

worden van de DGP.  

 

Gebruik de structuren die er zijn, niet om te beperken maar om het goed in te 

passen met elkaar. Suggesties daar staan we voor open. Jullie hebben expertise. . 

Het plein gebruiken en het daar 21 maart over hebben. BlaZee en BeachPoort 

Hotel daarom ook uitnodigen. 

 

DGP moet op de hoogte zijn, maar plannen vergund door gemeente Bloemendaal. 

Zo spoedig mogelijk inbrengen bij DGP want op 19 april komt grote 

vergunningaanvraag en daar moet jullie plan in zitten. Aspecten zijn: 

doorstroming publiek en aantrekkelijk entree.  

 

C. Suggestie loopbrug anders plaatsen bij DGP 

Er bestaan nu ideeën om de looproute langs het strand te laten lopen en dan bij 

Bernies de weg te laten overstekenen. Dus dat betekent dat er ruimte is voor jullie 

initiatieven. Kan ook commercieel interessant zijn. 

 

D. Zwemwaterveiligheid, terugkoppeling landelijke ontwikkelingen 

Er loopt een nationaal project over vlaggen en borden en eventueel een app. En 

regelgeving APV. Komt vanzelf op ons af. 
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E. Invoering “Ask for Angela” 

Er is een verzoek binnengekomen over een wereldwijd project. Als iemand zich 

onveilig voelt dan kan er bij de bar gevraagd worden om Angela. Doel is 

bijvoorbeeld te begeleiden naar een taxi zodat iemand veilig naar huis komt. Het 

kan de kwaliteit van service verbeteren. 

Het is een Amerikaans/Engelse beweging ter nagedachtenis van Angela die helaas 

overleden is. Doel is een reddende engel als je in verdrukking zit. Ten behoeve 

van bekendmaking affiches in wc ophangen. Bar wordt dan een steunloket. 

Versterken van veiligheidsgevoel en verspreiden onder personeel. 

 

Bezoek Commissaris van de Koning: KHN, VBR en vertegenwoordiging horeca 

verteld hoe het is gelopen de afgelopen jaren. Dankzegging ontvangen van de 

commissaris, brief meenemen in dit verslag.  

 

Kom graag langs in de zomer waarop hij zich verheugd. 

 

5. Nieuwe vergaderdatum, najaarsoverleg 2022: maandag 26 september van 

13 tot 15 uur op het gemeentehuis van Bloemendaal. 

 

6. Rondvraag 

Peer van Gullik: Vraagt naar de voorgenomen aanpassing van de doorgang pad 

achter Woodstock. Wat vinden Reddingsbrigade en politie? Zij zijn betrokken bij de 

voorgenomen aanpassing en tevreden over het voorstel. Bas Hermus licht toe dat 

het niet de bedoeling is dat daar allemaal fietsen staan en scooters etc. Gebruik is 

veelal door eigen personeel. Dat is gevaarlijk en er zal op worden gehandhaafd. 

Achterpad moet vrij blijven. 

 

Jordy Beaumont: bushaltes zo dicht op elkaar? Momenten dat het druk is heeft het 

gevaarlijke situaties opgeleverd. Er zit 98 stappen tussen de bushaltes. 

Connexxion verwijst naar gemeente. Busbaan is ook altijd erg vies. Meenemen in 

herinrichting Kop Zeeweg? Er wordt op gewezen dat de bushaltes in de andere 

gemeente ligt. We zoeken het verder uit. 

 

Peter van der Vaart licht toe over de planning van het hotel. Doel is hotel open in 

voorjaar 2023. Eindpunt hopen we gelijk af te leveren, is minder ingrijpend. 

Begane grond wordt een koffietentje op het bestaande terras, 1e verdieping 

hotelkamers en 2e verdieping een infinitypool. Ondersteunend aan hotel. Pool ook 

alleen is voor hotelgasten. Eindpunt wordt geen restaurant voor hotelgasten. Er 

zitten genoeg restaurants aan het strand. Plus Nieuw Italiaans restaurant. 

 

Burgemeester: is met provincie in gesprek over fietsend verkeer en algemene 

verkeersveiligheid. 
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Voor veel geld de camera’s weer hersteld bij het strand. We hechten aan 

verlichting en camera. Geef het aub tijdig aan als er iets niet goed werkt. 

Slagboom idem dito. 

 

 


