Aan: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordwijk
Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk

Betreft: veiligheid op het strand

Noordwijk, 23 augustus 2020

Geacht college,
Laat ik beginnen met te zeggen dat ik een bevoorrecht mens ben, ik woon op een van de
mooiste plekjes van Noordwijk, in het appartement () op de Koningin Astrid Boulevard.
Ik geniet elke dag en als het even kan ga ik naar het strand, wandelen, zwemmen of lekker
uitwaaien. Iedere dag is een stranddag. Zo ook afgelopen Vrijdag de 21e augustus. Het was
weer eens echt Hollands zomerweer, niet te warm en een harde wind, ik denk zo kracht 5.
Maar het zwemmen was dit keer gevaarlijk, tot twee keer toe scheerde een kitesurfer vlak
langs mijn hoofd, ik ben er toen maar uitgegaan.
Ik ben daarna naar het gebouwtje van de surfclub gegaan en gevraagd of net zoals bij de
zeilvereniging Noordwijk (ZVN) er een walschipper was die enig toezicht houdt op de surfers
en kiters. Niet dus, ik vertelde van het gevaar voor zwemmers, daar was wel begrip voor
maar ze konden er weinig aan doen.
Thuis gekomen heb ik de reddingsbrigade gebeld. Die hadden alle begrip voor het gevaar
van kitesurfers voor zwemmers, zij erkende het gevaar, vertelden zelfs dat zij hun hart
vasthielden en drie kiters uit het water hadden gehaald maar er verder niets aan te kunnen
doen.
De politie Haaglanden gebeld maar die vertelden dat ze onderbemand waren en het te druk
hadden met de relletjes op Scheveningen en in de Schilderswijk.
Tot zover het probleem maar ik denk en hoop dat in ieder geval de Gemeente maatregelen
kan nemen voor het kalf verdronken is. Het wordt steeds drukker met kitesurfers, dus wat
misschien vroeger niet nodig was, is nu een urgent probleem aan het worden.
Bij mijn weten zijn er drie gebieden op het strand waar gezeild en gesurft mag worden.
Bij de surfclub, ik denk dat dat bij strandafgang 3 of 4 is, bij de zeilvereniging en even ten
noorden van de vuurtoren.
Mijn dringende verzoek aan u is om op het strand duidelijk met borden en vlaggen aan te
geven waar gesurft (gekite) en gezeild mag worden met daarbij een waarschuwing voor
zwemmers.
Misschien is het ook mogelijk om de op het strand patrouillerende politie richtlijnen mee te
geven om hierop te letten.
Ik hoop uit de grond van mijn hart dat u maatregelen neemt.
Vriendelijke groeten,
()

