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Bloemendaal, 8 jan. 2007
Aan Burgemeester en Wethouders van Bloemendaal,
Aan de gemeenteraadsleden van Bloemendaal

Geachte Heer, Mevrouw,
Het afgelopen jaar is het mij niet gelukt om zelfs maar één keer in alle rust een kopje koffie
te drinken of een maaltijd te gebruiken in het mij zo geliefde Bloemendaal aan Zee.
Harde muziek in alle strandtenten maakte dit onmogelijk.
Het Bloemendaalse strand is door vergunningen van de gemeente Bloemendaal,
uitgeleverd aan de terreur van de harde muziek.
Om nog niet te spreken van de dansfestijnen die een paar keer per zomer worden
georganiseerd. Verkeersaantrekkend vanuit de verre omtrek.
Het lijkt zo mooi: geen buren om te protesteren.
Maar behalve de gemeente Zandvoort ver weg aan de zuidkant, de zee aan de westkant
is er het wonderschone natuurgebied als nabuur: de Kennemerduinen. Een protest waardig.
Uniek door de afwisseling, de stilteplekken, de begroeiiing, de vogels en andere dieren.
Op sommige avonden denderden de dreunen door de duinen. Mij het schaamrood naar de
kaken jagend dat we dat in dit gebied toestaan.
Op overdrukke warme zomer dagen lijkt er geen houden meer aan om het verkeer in
banen te leiden of af te remmen. Zgn. populaire trendy strandtenten trekken ook
veelal auto gebruikende mensen.
Tot mijn vreugde zag ik (slechts een enkele keer) bonnen uitgedeeld zien worden
aan in de berm geparkeerde auto's. Er was echter geen houden aan. Lange files,
stinkende auto's tot agressie leidend in teleurstelling uitmondend strandbezoek
Op dit moment is het "milieu" in de politieke arena gelukkig weer hot.
De gelegenheid voor de gemeente Bloemendaal om het tij te keren.
En te kiezen voor een mens en milieuvriendelijk Bloemendaals strand.
Waarheen ik mijn kleine nichtjes graag mee uitneem. Maar ook mijn 85 jarige moeder
graag een kopje koffie aanbied. Waar het goed toeven is op elk moment van de dag.
Waar ik, misschien ter verduidelijking, niet tegen ben dat af en toe muziek wordt gedraaid
in een beperkt aantal strandtenten.
Maar waar de gemeente Bloemdaal een duidelijke keuze maakt voor behoud van het
natuurlijke van dit zo bijzondere stukje duin- en strandgebied.
Hoogachtend
Mevr. A.M.Bool
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