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Aan de bewoner(s) van dit adres 

Adres huisnummer 

Postcode woonplaats 

In deze Strandkrant: 

 

Op dit moment zijn we bezig met de laatste 

werkzaamheden voor de herinrichting van de 

Zomerkade. Op 18 juni gaan we de hernieuwde 

Zomerkade spetterend openen. Wat we gaan doen, leest 

u in deze Strandkrant. Ook komen we in deze uitgave 

terug op de resultaten van de draagvlakmeting. Zo bent 

u op de hoogte van  het laatste nieuws. 

 

Spetterende opening hernieuwde Zomerkade 

Noteer zaterdag 18 juni in uw agenda, want die dag 

wordt de vernieuwde Zomerkade feestelijk geopend door 

wethouder Roland Boom.  

Lange tijd is intensief naar dit feestelijke moment 

toegewerkt. De Zomerkade ging volledig op de schop. Als 

omwonende heeft u de vorderingen van dichtbij kunnen 

bekijken en beleven. Het resultaat mag er zijn. En dat 

willen we samen vieren. 

Het programma 

11.00 uur  opening Zomerkade door Roland Boom 

Locatie: steiger 

11.15 uur  opening kiosk 

11.20 uur opening waterspeeltuin  

 

 
Activiteiten voor kinderen (en hun ouders) 

• Theater: verhalenverteller op de Wedekuil 

(sagen en legenden van de Zuiderzee) 

• Speel een spelletje schaak (Wedekuil) 

  

• Strandspringen (springkussens)    

• Koffie en thee en tapas  

• Gratis ijsje voor iedereen 



 

Parkeren op de Zomerkade 

Met omwonenden is eerder dit jaar gesproken over de mogelijkheid om het parkeren op de Zomerkade te reguleren door 

het instellen van een blauwe zone tijdens het strandseizoen. Voorwaarde hiervoor is dat er draagvlak onder de direct 

omwonenden en de ondernemers is. Daarom hebben we in mei 2022 een draagvlakmeting gehouden. De direct 

omwonenden en ondernemers van de Zomerkade hebben daarvoor schriftelijk een uitnodiging ontvangen. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Het vervolg 

Er is samen met omwonenden en ondernemers voor 

gekozen om nu geen blauwe zone in te voeren en het 

komende seizoen te bekijken hoe het parkeren zich 

ontwikkelt. De gemeente gaat met een afvaardiging 

van de bewoners en ondernemers kijken hoe we het 

parkeren goed in beeld kunnen brengen. Daarbij 

meten we de parkeerdruk op dagen met mooi weer in 

de buurt, gaan we handhaven op parkeren en het 

parkeergedrag observeren. Met extra bebording 

ontmoedigen we het parkeren op de Zomerkade en 

stimuleren we parkeren op het Gooierhoofd. Het 

effect van de bebording nemen we mee in de 

gesprekken de buurt. Zo proberen we de praktijk 

goed in beeld te krijgen en te kijken hoe wij eventuele 

problemen het beste kunnen aanpakken. Na het 

zomerseizoen evalueren we dit alles met bewoners 

en ondernemers en bekijken we of er aanvullende 

maatregelen nodig zijn.  

 

 

 

 

 

 

Onvoldoende draagvlak voor invoeren blauwe zone 

Uit de draagvlakmeting blijkt dat er onvoldoende 

draagvlak onder omwonenden is voor het invoeren 

van een blauwe zone. 

We vroegen omwonenden en ondernemers of zij 

voor het invoeren van een blauwe zone zijn of dat zij 

de huidige situatie willen handhaven en de 

draagvlakmeting na een jaar te herhalen. In totaal 

hebben 106 adressen deelgenomen aan het 

onderzoek, waarvan 104 bewoners en 2 

ondernemers. 

 


