
Geachte Leden Gemeenteraad, 

Op 21 december jl. heb ik u informatie doen toekomen over een ingezonden stukje mijnerzijds in het 

Haarlems Dagblad over het hertenprobleem op de Zeeweg. Deze info staat op uw ‘lijst van 
ingekomen stukken’ van de komende raadsvergadering van 3 februari a.s. onder punt 3. 

Op 21 december jl. heb ik u tevens mijn informatie doen toekomen over de Zeeweg. Daarbij zat o.a. 

ook een overzicht met hetgeen er de afgelopen tientallen jaren al is gedaan aan verbeteringen aan 

de Zeeweg met bijgaande foto’s. Deze info staat op de ‘lijst van ingekomen stukken’ onder punt 4. 

Tijdens de raadsvergadering van 16 december jl. heeft Zelfstandig Bloemendaal gevraagd het 

‘Juryrapport ABC’ over de Zeeweg, te agenderen voor de Commissie GG, hetgeen de steun kreeg van 
diverse fracties. Vermoedelijk zal dit dan geagendeerd gaan worden voor de Commissie GG van 15 

februari a.s. Deze info staat op uw ‘lijst van ingekomen stukken’ van de raadsvergadering van 16 
december jl. onder punt 14. 

In aanvulling op mijn eerdere stukken heb ik navraag gedaan bij diverse instanties over dit 

onderwerp. Bijgaand treft u de onderliggende info aan. M.i. geven alle vorenstaande stukken, plus 

deze aanvulling, een goed beeld van de problematiek van de Zeeweg, waarover al zoveel in de krant 

heeft gestaan. Aan u dan om in de commissie tot een goed besluit te komen, die een aanzet zal 

geven tot het oplossen van dit probleem. Aan u het verzoek of u de eerdere stukken van 

ondergetekende, plus deze info, zou willen toevoegen aan de stukken van het Juryrapport voor de 

Commissie GG van 15 februari a.s. 

Bijgaand treft u aan: 

-Een toelichtende notitie met info van diverse partijen 

-Een brief van de gemeente, d.d. 12-01-22, betreffende ‘Overlast herten’ 
-Een mail van Staatsbosbeheer over het hekwerk en de herten 

-Een mail van ProRail over het aanbrengen van een hekwerk  

-Enkele foto’s van het hekwerk om Amsterdamse Waterleidingen en het hek langs de Zeeweg 

Als er fracties zijn die hierover van gedachte willen wisselen, dan ben ik gaarne bereid bij u langs te 

komen.  

Met vriendelijke groet,  

 

 


