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Aan de bewoner(s) van dit adres 

Adres huisnummer 

Postcode woonplaats 

 

Inmiddels is het grote werk rondom de Zomerkade 

uitgevoerd. Met de opening in het zicht, werken we aan 

de laatste actiepunten, zoals de realisatie van de 

waterspeeltuin, het terugplaatsen van het kunstwerk, de 

bouw van de nieuwe EHBO-post, de uitvoering van het 

groenplan en het al dan niet realiseren van een blauwe 

zone.  In deze strandkrant leest u het laatste nieuws. 

Parkeren en draagvlakmeting 

Op 5 maart is tijdens een inloopmiddag over parkeren op de Zomerkade met veel bezoekers gesproken over de 

mogelijkheid om de parkeerdruk te reguleren door het instellen van een blauwe zone. We spraken over de periode 

daarvan, de tijdstippen enzovoort.  Niet iedereen kon zich vinden in de invoering van een blauwe zone. Er waren ook veel 

andere ideeën. Om tot een goede keuze te komen, gaan we daarom een draagvlakmeting doen onder omwonenden en 

ondernemers. Met een draagvlakmeting wil de gemeente ervoor zorgen dat de uitwerking van het parkeerbeleid van de 

Zomerkade zo goed mogelijk aansluit bij de wensen en behoeften van de bewoners en ondernemers. De meting richt zich 

op het al dan niet realiseren van een blauwe zone tijdens het strandseizoen. Direct omwonenden en ondernemers krijgen 

per brief een uitnodiging om mee te doen aan deze meting. 
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per brief een uitnodiging om mee te doen aan deze meting. 

Groen 

Het aanbrengen van de beplanting is gestart. Gekozen is voor beplanting die past bij een mediterrane sfeer.  

 



Steiger 

Zoals het er nu naar uitziet kan de steiger 25 mei open 

voor gebruik.  
 

 

 

Spetterende opening vernieuwde Zomerkade 

Op 11 juni wordt de Zomerkade officieel geopend!  

 
 
 

EHBO post  

De nieuwe EHBO post wordt eind mei in gebruik genomen. Tot die tijd blijft de huidige post in gebruik.  

 

 

 

 
Waterspeeltuin  

Op 23 mei starten we met de aanleg van de 

waterspeeltuin. 
 

 

• 23 mei 2022:  aanleg waterspeeltuin 

• Eind mei 2022:  plaatsen kunstwerk op Gooierhoofd 

• 25 mei 2022:  steiger gereed 

• 11 juni 2022:  opening vernieuwde Zomerkade 

 
 

 
 

 
 


