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Geacht college, geachte raad, 

  

Stichting MiddenDuin heeft onlangs overleg gehad met de heer 

Wijkhuizen, wethouder van verkeer in Bloemendaal. Het overleg ging over geluidsoverlast als gevolg 

van verkeer door Overveen. Daarbij presenteert  Stichting MiddenDuin zich als 

spreekbuis namens de inwoners van Overveen. Dit is beslist niet correct en verre van democratisch. 

Eerder sprak ik in bij de commissie grondgebied over de negatieve gevolgen van een versmalling van 

de Zeeweg voor bewoners aan o.a de Militairenweg en de Julianlaan in Overveen. Verkeer dat 

opstroopt zorgt voor meer overlast en verontreiniging in de dorpskern Overveen in plaats van 

minder. Dit effect heb ik ook toegelicht bij mijn inspreekbeurt bij de provincie Noord-Holland. De 

gedeputeerde heeft al toegezegd een integraal verkeersonderzoek te zullen laten uitvoeren naar 

effecten van versmalling van de Zeeweg op het verkeer dat door Haarlem en Overveen gaat. 

  

Ik teken ernstig bezwaar aan tegen mogelijke afspraken of toezeggingen tussen 

stichting enerzijds en wethouder Wijkhuizen namens de gemeente Bloemendaal anderzijds. Mijn 

bezwaar is dat  geen democratisch mandaat heeft en niet kan beweren dat hij inwoners 

vertegenwoordigt. Bovendien heeft MiddenDuin geen enkele relatie met de dorpskern Overveen. Ik 

wil u daarom verzoeken geen stappen te zetten of steun te verlenen aan initiatieven die niet 

democratisch zijn en die bovendien haaks staan op de toezegging van de gedeputeerde. Daar komt 

nog bij dat geen sprake is van een wetenschappelijke deskundige onderbouwing voor zijn 

veronderstellingen. 

  

Verder wil ik wijzen op de geluidsbelastingkaart Bloemendaal van OMD IJmond (terzake wél 

deskundig) en op mijn tweet (draadje) met daarin de nodige informatie over dit onderwerp. Ik 

verzoek u allen vriendelijk doch dringend geen ondersteuning te verlenen aan St 

MiddenDuin. Graag verneem ik uw reactie op deze mail en verzoek ik de gemeenteraadsleden 

wethouder Wijkhuizen aan te sporen geen nadere stappen te zetten in de richting van het 

particuliere initiatief

  

Met vriendelijke groet, 

 

 

 


