
Corsanr 2019004376 

Rondvraag cie Grondgebied 7 mei 

 

1. Vraag HvB over KPN zendmast  

Voor de commissie grondzaken heb ik de volgende vraag (rondvraag agendapunt): 

Kan de wethouder vertellen wat de stand van zaken is mbt de KPN zendmast? Is er nu 

een definitieve plek gevonden? Graag een update over mobiele telefonie/internet 

bereikbaarheid cq de verbetering daarvan. 

Mvrgr, 

Marielys Roos 

Hart voor Bloemendaal 

 

2. Vraag PvdA over verkeersveiligheid Zeeweg + bijlage PvdA (PvdA) 

Ik wil graag onderstaande gebruiken om als rondvraag te stellen in aanstaande cie 

grondgebied op 7 mei: 

Is het College ook van mening dat de verkeersveiligheid op de zeeweg al jaren een punt 

van zorg is en verbetering behoeft?  

En denkt het College ook aan een meer constante en daarmee duidelijker verkeersregiem 

met een maximum snelheid van 60 km per uur?  

Is het college bereid om daarover in gesprek te gaan met de provincie (ervan uitgaande 

dat de provincie wegbeheerder is)? 

Harold Koster 

 

Van: mailto:info@vriendenvanmiddenduin.nl]  

Verzonden: donderdag 2 mei 2019 10:01 

Aan: Harold Koster 

Onderwerp: verkeersveiligheid Zeeweg 

Beste Harold, 

Graag geef ik je in overweging om in de volgende vergadering van de commissie Grondgebied de 

verkeersveiligheid van de Zeeweg aan de orde te stellen. 

Onlangs zijn er weer twee zware ongelukken gebeurd op de Zeeweg naar Bloemendaal aan Zee. (22 

april en 25 april) 

Dit veroorzaakt niet alleen veel menselijk leed. Dit leidt ook tot grote maatschappelijke kosten voor de 

inzet van politie, hulpdiensten en medische zorg. Het zou interessant zijn om dit kostenplaatje eens op 

tafel te leggen. 

Daarnaast is er het ongemak van de verkeersafzettingen. 

 

Opmerkelijk is de reglementering van de max. snelheden afwisselend 50,60 en 80 km /uur verplicht en 

geadviseerd door blauwe borden. Deze "flipperkast" van max. snelheden en de overdaad aan 

verkeersborden maakt het niet duidelijker en de praktijk is dat velen zich er niet aan houden. (zie 

bijgevoegd kaartje) 
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De Zeeweg is een provinciale weg en al jaren is de Zeeweg is één van de "zwartste" provinciale 

wegen. 

Het zou verstandig zijn als de gemeente in overleg treedt met de provincie om de situatie te 

verbeteren. 

Uit het oogpunt van de verkeersveiligheid zou het beter zijn om één maximum snelheid aan te houden 

van 60 km/uur. 

Dit is overeenkomstig de landelijke richtlijn voor zgn. erftoegangswegen. 

Hier ij is ee  goede ha dhavi g odig. Dit is goed te realisere  et traje t o trole et a era’s 
aan het begin en einde van de Zeeweg in Overveen en Zandvoort en halverwege bij Bloemendaal aan 

Zee.  

Deze maatregelen zullen de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer aanmerkelijk 

verbeteren. 

Mogelijk dat je ook bij je fractiegenoten in provinciale staten aandacht voor dit onderwerp kunt 

vragen. 

 

 

3. Vraag CDA over afvalbeleid 

De CDA fractie heeft de volgende vraag aan wethouder Heijink naar aanleiding van de 

beeldvormende avond inzake nieuw afvalbeleid. 

De gepresenteerde oplossingsrichting inzake nieuw afvalbeleid door middel van pakketkeuzes en 

uitbreiding van meer afvalcontainers per huishouden, gaf tijdens voornoemde avond aanleiding tot 

veel opmerkingen/vragen van aanwezige raadsleden en bewoners. Namelijk of de voorgestelde 

oplossingsrichting, de richting is die wij als gemeenteraad en burgers op willen. 

Geven voornoemde opmerkingen de wethouder aanleiding om ook andere oplossingsrichtingen te 

gaan onderzoeken op effectiviteit en (financiële) haalbaarheid?  

Zo kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het behoud van het huidige rolcontainersysteem en de 

mate van scheiding te verbeteren met behulp van voorlichting? 

 

Met vriendelijke groet, 

Bob van der Veldt, 

CDA Bloemendaal  
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