
Geachte leden gemeenteraad, 

 

Bijgaand ontvangt u mijn suggesties t.b.v. een veiligere Zeeweg, zoals onlangs aangeleverd bij het 

ABC te Haarlem, die ideeën verzamelden voor een veiligere Zeeweg.  Tevens heb ik een notitie 

bijgevoegd met de verbeteringen die de afgelopen tientallen jaren al zijn doorgevoerd en een bijlage 

met onderliggende foto's. 

 

Het bijzondere is dat de gemeente, met name aandacht heeft, voor een snelheidsbeperking van 80 

km pu naar 60 km pu.  Echter, er is niet of nauwelijks aandacht voor de aanrijdingen met herten, 

goed voor een aandeel van zo'n 25%. Opgemerkt dient te worden dat iedere aanrijding een te veel is, 

maar de drie dodelijke aanrijdingen van de afgelopen jaren te wijten zijn aan onoplettendheid en niet 

aan de snelheid! 

 

In de bijlage doe ik ook een voorstel om de bermen hier en daar te verhogen (rij thans over de 

Zeeweg en dan krijgt u een goede indruk waar aanpassingen noodzakelijk zijn) dan wel aan te 

brengen. Deze bermen hebben de afgelopen jaren hun nut absoluut bewezen. Een medewerker van 

PWN heeft al enige tijd geleden bij de Provincie mijn voorstel in de week gelegd en dat PWN daartoe 

zand beschikbaar wil stellen. Vervolgens ontvangt de PWN-medewerker na enige tijd een mailreactie 

dat er een concentratie P-fas in dat zand zit en men daar niet verder mee gaat.  

Deze reactie geschiedt vanuit een centrale box, dus het is niet bekend wie deze reactie heeft 

verstuurd. Zo werkt dat kennelijk!! 

 

M.b.t. het vorenstaande dient opgemerkt te worden, dat de Pfas regels wat minder streng zijn als het 

verplaatsen van het zand binnen hetzelfde gebied plaatsvindt. PWN heeft zelf ook deze grond 

verplaatst naar de oude schietbaan aan de Zeeweg. PWN had anders de Omgevingsdienst IJmond om 

een onderzoek willen verzoeken. Kennelijk was dit te veel werk binnen de Provincie. 😕 

 

Bij mijn suggesties heb ik ook iets gezegd over de bereikbaarheid van Zandvoort/Bloemendaal aan 

Zee in de zomermaanden bij mooi weer. M.i.  

wordt dit niet opgelost. Er zijn te veel tegenstrijdige belangen, praktische problemen (bereikbaarheid 

locatie als je met de trein gaat) en de mens kiest voor het gemak. 

 

Met vriendelijke groet, 


