Motie vreemd aan de orde van de dag
Een bereikbare kust en een leefbaar Overveen
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Van:
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VVD, D66, PvdA, GL, LB, CDA, HvB, VDB
de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal
Een bereikbare kust en een leefbaar Overveen

De raad in openbare vergadering bijeen op donderdag 5 september 2019,
Constaterende dat:
-

De bereikbaarheid van de kust bij Bloemendaal aan Zee en Zandvoort op zomerse dagen en
bij evenementen te wensen overlaat;

Overwegende dat:
-

het auto- en motorverkeer er voor zorgt dat de leefbaarheid in de woonkernen op
toeleidende wegen onder druk staat;
alternatieve mogelijkheden om de kust te bereiken dienen te worden bevorderd;
op de korte termijn fiets, spoor en verkeersmanagement in aanmerking komen;
de frequentieverhoging van 4 naar 6 treinen per uur vice versa tussen Haarlem en Zandvoort
een positieve bijdrage levert aan de bereikbaarheid; en doorgaande wegen zal ontlasten;
een verdere uitbreiding van de capaciteit van het spoor Haarlem-Zandvoort naar 8 t/m 12
treinen per uur naar Zandvoort ten behoeve van evenementen in studie is;
het inzetten van extra treinen anderzijds negatieve effecten heeft op de leefbaarheid in
Overveen, doordat:
a. de spoorwegovergang in Overveen een groter deel van het uur gesloten zal zijn;
b. veel woningen vlak langs het spoor Haarlem-Zandvoort liggen en een aanzienlijke
verhoging van de frequentie afbreuk kan doen aan het leefklimaat in de dorpskern
Overveen;

Spreekt uit dat:
- het vaststellen voor welke evenementen en hoe vaak alleen kan plaatsvinden in overleg met
de gemeente Bloemendaal;
- maatregelen nodig zijn om de geluidsoverlast en de dichtligtijd van de overweg te beperken:
Verzoekt het college:
- in overleg te treden met betrokken partijen en inwoners en aandacht te vragen voor de
leefbaarheidsproblematiek voor zowel de bewoners aan het spoor als de aan- en
omwonenden van de doorgaande wegen;

-

te bevorderen dat een hogere frequentie per uur door Overveen alleen kan als de overlast
niet of nauwelijks toeneemt;
er voor te waken dat de extra treinen geen structureel karakter krijgen.
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