
Geachte leden van de raad, 

Omdat ik niet verwacht dat wethouder Wijkhuisen uit zich zelf aan de slag gaat om het 

aantal nagenoeg lege treinen door Overveen in de zomer van 2021 te verminderen tijdens 

niet-stranddagen, verzoek ik u vriendelijk doch dringend om onderstaande brief, bij de 

gemeente geregistreerd onder zaaknummer 688631, te agenderen en te bespreken in de 

eerstvolgende vergadering van de raadscommissie Bestuur en Middelen en/of Grondgebied 

en het college opdracht te geven hierover zo spoedig mogelijk in contact te treden met de 

NS en ProRail, die ongetwijfeld al weer voorbereidingen treffen voor de zomerdienstregeling 

2021.  

Mijn onderstaande brief behoeft een kleine correctie omdat in de zomerdienstregeling 2020 

er in juni, juli en augustus ook op niet-stranddagen 6 treinen per uur per rijrichting rijden 

vanaf 9 uur en tot 19.00 uur en niet vanaf 6 uur tot 1.00 uur de volgende dag. Dat betekent 

dat er in juli, juni en augustus op niet-stranddagen niet 15.000 treinen nagenoeg leeg door 

Overveen rijden, zoals ik schreef, en dat de spoorwegovergang niet 15.000 keer dicht gaat 

voor alleen maar nagenoeg lege treinen, maar dat dit getal 13.000 is. Net zo bizar en net zo 

onacceptabel  

Ter aanvulling op onderstaande brief wijs ik nog op de volgende feiten met betrekking tot de 

stranddagen in Zandvoort en het openbaar vervoer, waarbij ik benadruk dat mijn verzoek 

uitdrukkelijk alleen gaat over de niet-stranddagen: 

1. in strijd met de toezegging door NS en ProRail gedaan tijdens de voorlichtingsavond in het 

gemeentehuis zijn deze zomer tijdens de hittegolf toch voortdurend lawaai makende 

dubbeldekkers op het spoor Haarlem-Zandvoort ingezet; 

2. tijdens de hittegolf reden er niet alleen in de ochtend 6 volle dubbeldekkers per uur naar 

Zandvoort, maar ook bus 81 reed volgeladen met extra inzet van bussen; desondanks waren 

de files op de Julianalaan nog nooit zo lang en langdurig als op deze dagen. Daarmee is voor 

de zoveelste keer het bewijs geleverd dat het hier over twee niet inwisselbare groepen 

mensen gaat: mensen die altijd met de auto naar het strand gaan, zullen dat blijven doen 

hoe groot het aanbod van openbaar vervoer ook is en andersom geldt dat ook. Trein of bus 

in welke mate dan ook ingezet, zullen het verkeersprobleem op de Julianalaan en de 

Zandvoortselaan op stranddagen nimmer oplossen.  

Nogmaals: mijn verzoek gaat om een verminderde inzet van treinen in juni, juli en augustus 

2021 op niet-stranddagen in de zomerdienstregeling 2021.  

Namens vrijwel alle inwoners van Overveen wonend langs het spoor en vrijwel alle inwoners 

van de gemeente Bloemendaal die ook in de zomer de spoorwegovergang in Overveen 

willen passeren, zonder elke 5 minuten te moeten wachten voor nagenoeg lege treinen op 

niet-stranddagen, 

bij voorbaat dank. 

Met vriendelijke groeten, 

 


