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Beste leden van de commissie,  
 
Graag informeer ik u met deze mededeling over de voortgang van het project Zomerkade.  
 
Het ontwerp 
In de raadsvergadering van 13 oktober vorig jaar heeft de raad het ontwerp van de 
herinrichting Zomerkade vastgesteld. Het afgelopen half jaar is hard gewerkt aan de 
technische uitwerking van het ontwerp. De eerder beoogde zwemplek gelegen naast de 
Wedekuil is technisch niet haalbaar gebleken. Daarom is deze nu 50 meter verderop het 
Gooimeer in verschoven. Ook de zwemsteiger is daarop aangepast. Zie de onderstaande 
afbeelding voor een impressie. Daarnaast komt in het verblijfsgebied nog meer groen dan 
eerder beoogd was. Dit zorgt voor een nog prettigere verblijfsomgeving op warme 
zomerdagen. Uiteraard is over deze technische aanpassingen uitgebreid met de 
stakeholders gesproken.  
 

 
Impressie verdiepte zwemplek en zwemsteiger.  

 
Strandkrant 
Om de omgeving te informeren over de technische uitwerking van het ontwerp is een 
strandkrant opgesteld en verspreid in de omgeving van de Zomerkade. Deze vindt u in de 
bijlage van de mededeling. Zoals u ook in de strandkrant kan lezen, worden er drie 
inloopmomenten op het strand georganiseerd voor de omgeving en andere 
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geïnteresseerden. Er is dan de gelegenheid om in gesprek te gaan met leden van het 
projectteam. Aanvullend hierop krijgt u als commissie begin juli een presentatie op locatie. 
 
Verkeer  
Het doel van het project is natuurlijk dat de Zomerkade gaat bruisen. Daarom is het 
belangrijk om rekening te houden met een verandering van het verkeer. Parallel aan het 
ontwerpproces hebben we hier onderzoek naar laten doen. Een aantal bevindingen hebben 
we al verwerkt in het ontwerp, bijvoorbeeld het aantal benodigde fietsenstallingen. We 
werken het onderzoek uit naar een verkeersplan dat rekening houdt met de balans tussen 
recreëren en wonen. In het najaar zal hierover participatie plaatsvinden met de omgeving.    
 
Hoe verder 
Nog vóór het zomerreces wordt de technische uitwerking van het ontwerp afgerond. Daarna 
wordt gestart met de aanbesteding van het project. De verwachting is dat de herinrichting in 
het eerste kwartaal 2022 klaar is. Ik houd u uiteraard op de hoogte over de verdere 
voortgang van het project.    
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Roland Boom        
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STRANDKRANT
HERINRICHTING ZOMERKADE

Beste bewoners,
 
In 2019 heeft de gemeenteraad de kustvisie voor Huizen vastgesteld. Een visie die samen met inwoners, ondernemers en andere 
belanghebbenden tot stand is gekomen. Daarin kwam ook  naar voren dat iedereen belang hecht aan een opknapbeurt van de 
Zomerkade. Daarom hebben we dat als eerste opgepakt. 

In oktober 2020 is het zogenoemde voorlopig ontwerp voor de Zomerkade digitaal gepresenteerd. Hierop hebben we veel reacties 
gekregen. We hebben gesprekken gevoerd met diverse bewoners en andere belanghebbenden. Ook hebben we de afgelopen 
maanden veel onderzocht. De uitkomsten van die gesprekken en onderzoeken hebben we gebruikt in de uitwerking van het plan voor 
de Zomerkade dat er nu ligt. 

Door de ligging aan het Gooimeer is en blijft de Zomerkade een unieke plek. Met de 
uitvoering van dit plan, versterken we die unieke plek als aantrekkelijk gebied om te 
wonen en te verblijven. Een levendig gebied waar jong en oud kunnen ontspannen of 
recreëren, actief kunnen zijn of gewoon kunnen zitten en genieten. De eigenheid van de 
Zomerkade, zoals het halvemaanvormige strand, en die van horeca aan de Zomerkade 
willen we graag behouden.  

Op www.huizen.nl/kustvisie vindt u het volledige voorlopige ontwerp. In deze Strandkrant 
presenteren wij u de belangrijkste wijzigingen, die voortkomen uit de gevoerde 
gesprekken en de onderzoeken die wij hebben gedaan. Wij horen graag wat u daarvan 
vindt. En daarvoor komen wij naar u toe op 5, 10 en 16 juni a.s. Ook daarover meer 
informatie in deze Strandkrant.  

Hartelijke groet,
Roland Boom,
Wethouder



LEGENDA
Verdiepte zwemplek

Steiger

Strandpromenade

Evenementplein

Tribune op zonsondergang

Groene Wedekuil

Overterrassen bestaande horeca

Flauwe helling naar strandniveau

Strandbalkon met brede trappen

Speelplek
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BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN  
Ten opzichte van het voorlopig ontwerp is een aantal belangrijke zaken 
verder uitgewerkt en aangepast.

Zwemplek
In het voorlopig ontwerp was de zwemplek gesitueerd op het strand direct 
aan de Wedekuil. We hebben een hydrologische studie gedaan om te 
toetsen of deze opzet (duurzaam) haalbaar is. Hieruit blijkt dat de beste 
locatie voor de verdiepte zwemplek niet op het strand, maar op zo’n 50 
meter uit de kustlijn is. Dit advies is overgenomen in dit plan. 

Meer groen
Op diverse plekken is meer ruimte gecreëerd voor groen. Meer groen 
zorgt niet alleen voor een aangenamer en vriendelijker beeld, maar ook 
voor meer biodiversiteit, verkoeling in de zomer en voor infiltratie van 
regenwater. Zo komt er in en om de Wedekuil meer beplanting en wordt 
ook de tribune groener.

Verbeterde toegankelijkheid
Het strand moet voor iedereen toegankelijk zijn. De lage promenade 
zorgt voor verbinding van alle onderdelen van het strand. Via een flauwe 
helling is de lage promenade verbonden met de hoger gelegen kade. 
Ook de steiger naar de zwemplek wordt rolstoeltoegankelijk gemaakt: 
voldoende breedte, een geleidelijk hoogte verloop en passeer- en 
omkeermogelijkheden.
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WE KOMEN NAAR U TOE! 

5 juni 12.00 – 15.00 uur
10 juni 15.00 – 18.00 uur
16 juni 16.00 – 19.00 uur

Wij kunnen ons voorstellen dat u meer wilt weten, vragen heeft of ideeën hebt over de 
inrichting of materiaalkeuzes. Daarom komen wij naar u toe! Op bovenstaande data 
kunt u ons vinden op het strand aan de Zomerkade. U herkent ons aan de blauwe tent 
met daarop het gemeentelijk logo. U bent daar van harte welkom. Natuurlijk houden 
wij ons wel aan de corona-maatregelen. Het kan dan ook zijn dat u even op uw beurt 

moet wachten. Ook dat wachten gebeurt ‘coronaproof’.

Het kunstwerk
Om de toegankelijkheid en de zichtbaar-
heid van het strand te vergroten willen we 
het bastion, oftewel de ronde kademuur, 
graag verwijderen. Daarom zullen we ook 
het kunstwerk ‘Elementen’ een andere plek 
geven. Een plek waar het kunstwerk net zo 
tot z’n recht komt en vanaf het water nog 
steeds een herkenningspunt is; bijvoor-
beeld park Gooierhoofd. Samen met de 
kunstenaar en de kunstcommissie gaan we 
kijken naar de beste plek. 

Het speelobject
Om meer kleine kinderen de ruimte te ge-
ven om te spelen op het strand, wordt de 
speelplek met speelboot ‘Nina’ uitgebreid 
met andere speelobjecten, zoals balanceer-
balken en een water- en zand speelplek 
voor ‘met water spelen op het droge’. 

Het parkeren
Er zijn veel vragen gesteld over de mo-
gelijkheden voor parkeren voor bewoners 
en bezoekers. Om de beschikbare ruimte 
zo goed mogelijk te benutten, gaan we 
daarover samen met omwonenden en 
ondernemers de mogelijkheden onder-
zoeken. We starten daarvoor na de zomer 
een apart participatietraject. De uitkomsten 
van een parkeeronderzoek dat we op dit 
moment uitvoeren nemen we daarin mee. 
Omwonenden en ondernemers ontvangen 
te zijner tijd een uitnodiging. 

WAT GEBEURT ER MET……..?

HOE VERDER….?
Binnenkort leggen wij de laatste hand aan het 
ontwerp en bieden wij dat ter besluitvorming aan 
het college van burgemeester en wethouders 
aan. Na de zomer starten we het partipatietraject 
met omwonenden en ondernemers over het 
parkeren. De uitkomsten daarvan leggen we 
eveneens ter besluitvorming voor aan het 
college. In oktober van dit jaar gaan we starten 
met de werkzaamheden. Deze zijn dan naar 
verwachting in maart 2022 klaar. Tijdens het 
hele traject houden wij u op de hoogte via deze 
Strandkrant. 
Het laatste nieuws zal ook te vinden zijn op www.
huizen.nl/kustvisie. Vragen? 
Stuur een e-mail naar kustvisie@huizen.nl.


