
Geachte College/Gemeente raad Bloemendaal, 
  

Nog geen twee jaar geleden heeft de gemeente Bloemendaal een bestemmingsplan gemaakt voor het strand. het gedeelte van Parnassia 
werd benoemd tot familie strand. 
Dit betekent dat het strand voor Parnassia bestemd is voor gezinnen met kinderen/ouderen, natuurliefhebbers etc. Parnassia kon zich 
helemaal vinden en mede door het nieuwe bestemmingsplan hebben wij flink geinvesteerd in oa nieuwe wc's.   
  

Afgelopen week heb ik diverse malen geprobeerd om in kontakt te komen met de Provincie en KWS die bezig zijn met de reconstructie van 
de Kop van de Zeeweg. 
Ondanks vele telefoontjes en email heb ik van geen enkele instantie bericht terug gekregen. Parnassia zag de bui al hangen en vroeg zich 
af hoe de provincie het komend weekend de verkeersdrukte ging opvangen aangezien het zonder drukte al een choas is. De KWS die 
waarschijnlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk is vertelde me dat hij een overleg had met de heer Hemmelder en dat de weg 
misschien voor het weekend open kon. echter op vrijdagmiddag werd ik gebeld en mij medegedeeld dat de weg volgende week dinsdag 
open gaat. (zie mail) 
  

Echter het bleek dat KWS geen enkele voorbereidingen had getroffen om het Pinksterweekend zo soepel mogelijk te laten verlopen. Op 
vrijdagmiddag werden er nog strepen op het wegdek te gemaakt waardoor de bezoekers de indruk zouden kunnen hebben dat ze tegen de 
richting inreden. Een pallet met stenen stond midden op de weg etc. Voor Parnassia onbegrijpelijk want het gevolg was een grote chaos.  
Alle drie de Pinksterdagen werd de Parnassia weg afgesloten. De eerste dag en tweede dag om 14.00 uur, de derde dag om 12.00 uur. Mijn 
personeel werd verteld dat ze door moesten rijden pas na een felle discussie mochten ze door. Alle andere bezoekers mochten Parnassia 
niet in. Ik heb gedurende het weekend diverse malen met diverse instanties gebeld maar niemand deed er wat aan. De reden dat de weg 
werd afgesloten is dat de Parnassia weg werd gebruikte als parkeerplaats. Ondanks vele verzoeken van zowel de PWN als Parnassia heeft 
de politie drie dagen lang niet weggesleept. Op zondagavond kwam een agent langs die mij vertelde dat zij niet gingen wegslepen maar 
bekeuringen ging uitdelen. Waarom niet wegslepen is mij volledig onduidelijk. Het is vreemd dat er kennelijk getolereerd wordt dat drie 
dagen lang s'middags niemand meer naar Parnassia kan (door de blokkade van de verkeersregelaars) omdat asocialen hun auto op de 
Parnassiaweg parkeren. Het is nog vreemder dat dit drie dagen lang als normaal wordt geaccepteerd. De parkeerplaats van Parnassia is 
het hele weekend niet eens voor de helft bezet geweest. Ik zou graag het volgende willen weten van de gemeenteraad en college 
van Bloemendaal  
  

Wat heeft het voor nut om de strand te bestemmen voor gezinnen als er bij elke activiteit de Parnassiaweg wordt afgezet. Dit geldt ook voor 
de nieuwe situatie. Er wordt dus gewoon gezegd dat deze doelgroep bij mooi weer niet welkom is in Bloemendaal aan Zee.Sterker nog ook 
niet met Pinksteren. 
  
Wordt het niet eens tijd voor de gemeente Bloemendaal, om de "feesten" te verbieden zodat de bovenstaande doelgroep ook weer naar het 
strand kan. 
Het is toch zeer vreemd dat er alsde Kop van de Zeeweg open ligt en de Pinksterraces worden georganiseerd er ook nog eens feesten 
worden georganiseerd. 
Dat kan toch niet allemaal tegelijk.? 
  

Waarom wordt er drie dagen lang geaccepteerd dat de Parnassiaweg gebruikt wordt als parkeerplaats? Waarom wordt er niet meteen 
ingegrepen als iemand zijn auto er parkeerd? 
  

Waar waren de begeleiders die beloofd waren, die hadden kunnen ingrijpen als er op de Parnassia weg werd geparkeerd. 
  

Waarom heeft de provincie de heer Hemmelderen KWS niet meer maatregelen genomen om de Pinksterdrukte soepeler te laten lopen. 
  

Wat heeft het voor nut om de strand te bestemmen voor gezinnen als er bij elke activiteit de Parnassiaweg wordt afgezet. Dit geldt ook voor 
de nieuwe situatie want ook daar kan op de weg geparkeerd worden 
  

Waarom wordt er niet gereageerd op miijn mail en telefoontjes bij de gemeente Bloemendaal. Er was niemand van de hele gemeente zowel 
Donderdag als Vrijdag die wat zinnigs kon zeggen over deze problematiek. 
  

Bij navraag bleek dat er de afgelopen weken geen enkele vergunning waren aangevraagd voor evenementen op het strand terwijl er door 
diverse strandtenten op Bloemendaal en weken lang feesten worden geven. Bij navraag bleek dat er al weken geen 
evenemtenvergunningen zijn vergeven. Die grote feesten komen nog.  
Dat lijkt me heel vreemd als er op de radio continu reclame wordt gemaakt voor de de strandfeesten bij Bloemendaal dan kan je toch 
verwachten dat er meer dan 1000 gasten komen. Deze zondag waren er grote feesten bij Vroeger en Bloomingdale, zonder vergunning dus. 
De heer Eichhorn vertelde dat er daar geen verguningen voor nodig zijn omdat de strandtenten zo groot zijn dat er elk week meer dan 
duizend bezoekers zijn per tent. Kortom de gemeente weet dat er meer dan duizend man per tent komt en er zijn minimaal 4 feesttenten. Er 
worden bezoekers aantalen geschat van 3 a 4000 per tent minimaal.  



Dan lijkt me het toch een simpel reken sommetje dat dat niet gaat passen op het parkeer terrein met max 1000 auto's. 4 tent x 3000 
is 12000 gemiddeld 3 per auto is al 4000 auto's. Als je dan ook nog eens dit op zondag doet  met het pinksterweekend en de pinksterraces 
dan kan dat toch niet anders dan een puinhoop worden. 
en dat is het nu al drie of 4 zondagen achter elkaar. Al eerder heb ik aangegeven dat de gemeente misschien moet gaan eisen dat de 
feesten allleen op vrijdag en zaterdag mogen plaatsvinden. Nog vreemder is dat de gemeente kennelijk op de hoogte is dat er die feesten 
zijn en dat er toch geen vergunning voor nodig is. Afgelopen zondag was dat dus ook weer zo en aankoomden zondag dus ook zie 
onderstaande events. 
Evenementen vergunningen zijn er toch om de boel in goede banen te leiden, dan is het toch gewoon vragen om moeilijkheden zoals de 
afgelopen weken als dit niet gereguleerd wordt. Als er duizend parkeerplaatsen zijn kan je geen feeste organiseren voor 10 duizenden 
mensen, daarnaast is het bijna onmogelijk om met het openbaar vervoer te gaan. Bovendien zijn er nog de gewone badgasten of zijn die 
niet meer welkom in Bloemendaal???? 
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