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College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Huizen 

 

Huizen, 11 juni 2022 

Betreft: Commissievragen ‘EHBO-post, toiletgebouw en kiosk aan Zomerkade’ 

Geacht college, 

Bij een upgrade van het strand van de Zomerkade horen passende en degelijke voorzieningen die 

‘hufterproof’ zijn vinden wij. Om die reden zijn wij ter plaatse gaan kijken.  

De kwaliteit en uitvoering van gekozen materialen stelt ons teleur. Lijken eerder geschikt voor een 

meerdaags evenement dan voor jarenlang gebruik in weer en wind aan ons strand. Een wandje wijkt 

nu al (Foto 5), de geniete bevestiging is niet erg degelijk. 

De rolluiken zijn ook niet stevig, kunnen zelfs niet van binnenuit worden afgesloten. Daardoor is het 

eenvoudig mogelijk op de EHBO-post en kiosk te klimmen. Het eventueel omhoog kunnen doen van 

de trap voor de opbouw van de EHBO-post zal dat niet veranderen. 

 De EHBO-post (Foto 2) is vandaag nog niet voorzien van de opbouw en is ook niet gebruiksklaar, 

terwijl de opening van het strand volgende week zaterdag is. Volgens onze informatie is er voor de 

EHBO-post direct na plaatsing gevraagd om wat aanpassingen, deze zijn echter nog niet uitgevoerd 

begrijpen wij.  

Nog niet alle aansluitingen van de verschillende gebouwtjes zijn gereed zagen wij, deze zijn en 

worden in het zicht gerealiseerd aan de buitenkant (Foto 4). De kiosk lijkt niet voorzien van 

aansluitingen voor water of toilet. De toegankelijkheid van het mindervaliden toilet (Foto 3) loopt 

deels over zand.  

Foto’s hebben wij ter illustratie bijgevoegd. 

Naar hiervan hebben wij de volgende vragen: 

1. Bent u met de SGP van mening dat de EHBO-post, het toiletgebouw en de kiosk van degelijke 

kwaliteit en ‘hufterproof’ moeten zijn, zodat deze vele jaren meekunnen? 

2. Is er bij het aankopen van deze gebouwtjes contact geweest met de leverancier over de 

plaats en het gebruik daarvan? 

3. Wat is leidend geweest bij aankoop, prijs of kwaliteit? Graag toelichten? Is daarbij in overleg 

met de verkoper gekozen voor materialen en uitvoering die degelijk en ‘hufterproof’ zijn? 

4. Waarom is er niet gekozen voor van binnenuit te bedienen rolluiken van hogere kwaliteit?  

5. Wanneer worden de voor de EHBO-post gevraagde aanpassingen uitgevoerd en wanneer kan 

deze post in gebruik worden genomen?  

6. Om hoeveel toiletten gaat het in het toiletgebouw en is daarbij rekening gehouden met meer 

bezoekers aan het strand? Worden deze toiletten ’s avonds en ’s nachts afgesloten?  

7. Wordt de toegankelijkheid van het mindervaliden toilet nog gecontroleerd door het 

Toegankelijkheidspanel? 
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8. Is er ook gelegenheid om baby’s te verschonen? 

9. Wat is de reden dat er nu geen douches meer komen? 

10. Waarom worden en zijn de aansluitingen buiten en in het zicht gemonteerd?  

11. Krijgt de kiosk aansluitingen voor water of toilet? Is deze keuze gedaan in overleg met 

geïnteresseerde exploitanten?  

12. Wanneer is de sloop van de oude bebouwing voorzien? 

Ik zou schriftelijke beantwoording voorafgaand en anders mondelinge beantwoording in de komende 
commissie Fysiek Domein zeer op prijs stellen 

Met vriendelijke groeten, 

 
 
Rob Bource  / SGP Huizen  
 
 
 
Bijlagen: 5 Foto’s 
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Foto 1: Aanblik op oude en nieuwe bebouwing vanaf terras  
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Foto 2: EHBO-post zonder opbouw en met niet afsluitbare rolluiken  
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Foto 3: Mindervaliden toilet 
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Foto 4: Aansluitingen buiten en in open lucht 
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Foto 5: Wijkende geniete wand 


