
  

Betreft: Schriftelijke vragen ex. artikel 41 RVO: Blokkades strandopgangen 

Katwijk 24 juni 2019 

Geacht college, 

De politie meldde vandaag op social media dat de situatie bij de strandopgangen afgelopen 
zondag weer zorgwekkend was. Fietsen die zodanig neergezet zijn dat hulpdiensten geen 
vrije doorgang meer hebben naar het strand. Een situatie die volgens de PvdA echt 
ontoelaatbaar is en waar nu snel meer maatregelen tegen dienen te worden genomen.  

In het verleden zijn diverse maatregelen uitgeprobeerd om het juist plaatsen van fietsen 
te bevorderen. De huidige situatie is er een waarbij slechts bij ‘strategische’ 
strandopgangen gele belijning is aangebracht waar geen fietsen geplaatst mogen worden. 
Nu is er extra handhaving aangekondigd door de politie. 

1.Bent u het met de PvdA eens dat de huidige maatregelen om de strandopgangen vrij te 
houden niet afdoende zijn? 

2.a. Is het op dit moment daadwerkelijk verboden om fietsen zodanig te plaatsen dat 
strandopgangen geblokkeerd worden?                                                                            
b. Zo niet, bent u bereid een verbod in te stellen bij alle strandopgangen conform de 
bevoegdheid in de APV? 

3. Is het college bereid om bij alle strandopgangen door middel van bebording duidelijk te 
maken dat het verkeerd plaatsen van fietsen verboden is en hier ook op te gaan handhaven 
dmv het weghalen van fietsen? 

Het is mooi dat er veel mensen op de fiets naar het strand gaan. Naast handhaving zou de 
PvdA dan ook graag zien dat er gekeken wordt naar mogelijkheden om meer plekken te 
realiseren voor het plaatsen van fietsen. De betaalde fietsenstalling in het centrum lijkt 
niet het gewenste effect te hebben, maar de onbewaakte fietsenstallingen in het 
duingebied lijken wel goed gebruikt te worden. Deze zijn echter niet over de gehele 
boulevard aanwezig. 

4. Is het college bereid te kijken naar de mogelijkheid om meer van dergelijke 
fietsenstallingen te realiseren bij de strandopgangen? 

5. Is het college bereid deze maatregelen op korte termijn te nemen? 

Met vriendelijke groet, 

Matthijs van Tuijl 

Fractievoorzitter PvdA Katwijk


