
	
	
	
	 	

	 	
Zandvoort, 12 juli 2017 
 
Betreft: Einde maken aan “alles-mag-op-zondag”: verzoek tot evaluatie handhaving  
 
Geacht college,  
 

Samen met iedereen in Zandvoort wachten wij op een aantal nieuwe topdagen waarbij wij 

wederom overspoeld zullen worden met dagjesmensen en toeristen. 18 juni jl. was zo een 

dag waar we naar uitkijken. Waar het CDA niet naar uitkijkt is een herhaling van deze dag 

als het gaat om de wanordelijke en gevaarlijke situaties op de Noord-Boulevard. 

 

Auto’s reden onbestraft op fietspaden en zelfs voetpaden (!) om vervolgens illegaal en 

onbestraft te parkeren op diezelfde fietspaden (om nog te zwijgen over illegaal parkeren 

in de duinen/Tinq!). De politie keek ernaar en deed vervolgens niks. Zij wezen op hun 

beurt naar de gemeentelijke handhavers. Hoe zat het daarmee dan? De ingehuurde 

krachten van de parkeerservice waren slechts “bevoegd” tot het uitschrijven van (fiscale) 

parkeerboetes. Fout parkeren loont kennelijk in Zandvoort op drukke dagen.  

 

Dit leidde tot de volgende idiote situatie: de politie reed op en aan over de Zeeweg om 

vervolgens onze “ingehuurde” parkeerwachters te zien die zich een weg baanden door de 

tientallen foutgeparkeerde auto’s om deze onbestraft te laten staan waarna zij 

vervolgens wél gingen handhaven op auto’s in de parkeervakken. Deze situatie ansich is 

voor de CDA-fractie al onaanvaardbaar. Of de parkeerservice heeft zichzelf een brevet 

van onvermogen gegeven of de gemeente heeft geblunderd. Op z’n zachts gezegd is 

hetgeen heeft plaatsgevonden op 18 juni jl. onbegrijpelijk en onrechtvaardig.  

 

De CDA-fractie zou u het volgende willen verzoeken: 

1) een evaluatie te houden / te reflecteren op de wanordelijke en gevaarlijke situaties 

ontstaan op 18 juni jl. in relatie tot de inzet van (onbevoegde) parkeerwachters 

(ingehuurd of niet) op drukke dagen in het hoogseizoen; 

2) inzicht te geven in een plan van aanpak ter voorkoming van een herhaling van 18 

juni jl, en ter verbetering van een rechtvaardige en vooral slagvaardige handhaving 

op drukke dagen in het hoogseizoen.  

Schriftelijke vragen	
ex. artikel 40 van het reglement van orde, 	
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