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Geachte college van Burgemeester en Wethouders Zeewolde

Zeewolde heeft een prachtig strandgebied wat zich uitstrekt langs de Strandweg, vanaf het
Kardeel via Fika tot aan de Zeewolderhoek, het einde van de boardwalk. Van daaraf loopt
het door in de richting van de RCN camping en bevind zich op 200 meter afstand voor de
camping een uitzichtpunt met grote houten banken en tafels.
Helaas moet we de afgelopen jaren constateren dat geregeld groepen jeugd en jongeren
zorgen voor zwerfafval, gebroken flessen en lawaaioverlast. Jongeren komen regelmatig
samen op het parkeerterrein aan de Strandweg en veroorzaken met basboxen in auto’s
lawaai overlast voor de bewoners aan de andere kant van de dijk. De verpakkingen van eten
en drinken wordt vaak gewoon uit de auto gegooid en zorgt voor zwerfvuil.
Dit jaar zijn er diverse keren groepen jongeren geweest die overlast veroorzaken, drank- en
bierflessen achterlaten of kapot gooien, gebruikte plastic bekers, drinkpakken en ander
verpakkingsmateriaal niet opruimen en soms tot 03:00 uur in de nacht lallend en
schreeuwend over de dijk terug naar het dorp gaan.
Behalve het parkeerterrein zijn er 6 locaties waar de groepen jongeren zich ophouden: Het
surfstrand bij de halfronde bank, de rode zit tafel combinatie naast de weg naar het
parkeerterrein voor het hondenstrand, de bankjes op de Zeewolder hoek, het einde van de
boardwalk en de grote houten banken en tafels bij het uitzichtpunt, naast de dijk op 200
meter afstand. Bij een paar van deze locaties worden ook regelmatig kampvuren gemaakt.
Kapot glas komt vaak in het gras terecht en is daardoor niet zichtbaar voor kinderen en
honden die in het gras spelen, met alle akelige gevolgen van dien.
Leefbaar Zeewolde is zich er terdege van bewust dat vanwege het uitbreken van de Corona
en de beperkingen die dit geeft, de jeugd en jongeren andere mogelijkheden voor
ontspanning en vertier zoeken. In de gesprekken die met omwonenden hebben
plaatsgevonden blijkt men er geen moeite mee te hebben dat tot laat in de avond jongeren
aanwezig zijn in het strandgebied, zolang jeugd en jongeren zich gedragen en geluidsoverlast
achterwege blijft.
Echter de mate van overlast die in de afgelopen weken is geconstateerd zijn voor Leefbaar
Zeewolde nu wel reden om bij het college opnieuw (zie onze artikel 36 vragen, september
2017) de volgende vragen te stellen:

1. Is het college ermee bekend dat op gezette tijden er overlast gevende activiteiten
door jeugd en jongeren plaatsvinden op het aangegeven strandgebied en de 6
lokaties waarbij drank en kapot glas, schreeuwen en hufterig gedrag zorgen voor
onveilige en onwenselijke situaties.
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2. Kan het college aangeven hoe vaak er melding is gedaan van overlast in het
strandgebied. Welke conclusie wordt daaraan verbonden? Is het bekend dat
aanwonenden het melden moe zijn omdat ze ervaren dat ‘het toch geen zin heeft’ .
3. Melders geven aan dat de meldkamer, niet tot nauwelijks op de hoogte is van de
plaatselijke situatie. Is het college het met ons eens dat dit verbeterd moet worden?
Welke actie kan het college hier voor ondernemen?
4. Welke mate van toezicht is er aanwezig, hoe vaak vindt dit plaats en wordt er ook ’s
nachts gesurveilleerd? Vanwege het zomerse weer en avondtemperaturen boven de
20 graden kan in redelijkheid verondersteld worden dat jeugd en jongeren laat in de
avond naar het strandgebied gaan en er tot diep in de nacht verblijven. Wordt hierop
geanticipeerd en is er toezicht (BOA / politie) voorhanden?. Zo nee, waarom niet?
5. Behalve de gebruiksborden voor het strand is er nergens aangegeven dat het
strandgebied alleen en uitsluiten publiekelijk open is gedurende de daglichtperiode,
wat normaal is voor een strandgebied. Is het college bereid om aanvullende
bepalingen te maken die aangeven dat luide muziek op en nabij het strand niet is
toegstaan, er na een bepaalde tijd een alcoholverbod is en er aangegeven wordt dat
men respectvol omgaat met het strandgebied. Kan het college met deze aanvullende
bepalingen beter handhaven en is die handhaving vervolgens aanwezig?. Zo nee,
waarom niet?
6. In september 2017 heeft de fractie van Leefbaar Zeewolde ook artikel 36 vragen
gesteld die in grote mate overeenkomen met de hierboven gestelde vragen. Ook op
andere momenten is voor de beschreven problematiek aandacht gevraagd. Bij het
vitaliseren van het Strandgebied heeft de toenmalige wethouder aangegeven dat
veiligheid en overlast geen discussie kan zijn omdat de gemeente hier zorg voor
draagt. Het lijkt er dus op dat er nauwelijks verbetering is gemaakt. Onderschrijft het
college deze gedachtengang en welke mogelijkheden ziet het college nu wel voor
verbetering?
Onlangs is in de raad naar aanleiding van politiecijfers vanwege corona nog
aangegeven dat eventuele inhuur van extra BOA's een optie kan zijn. Is het college
bereid hiervoor een voorstel te doen? Zo nee, waarom niet?
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