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IMotie handhaven parkeerplaatsen Zomerkade en realisering aanlegsteiger Wedekuil

De raad van de gemeente Huizen,

in vergadering bijeen op 1 juli 2020

gelet op het bepaalde in artikel 44 van het reglement van orde voor de vergaderingen en
overige werkzaamheden van de raad;

overwegende dat:

• In de vergadering van de commissie Fysiek Domein van 17juni ji. gesproken is over de
plannen voor de aanpak van het centrale deel van de Zomerkade (Wedekuil Spui);

• uit de ambtelijke rapportage gevoegd bij de stukken zoals besproken in de voornoemde
commissievergadering blijkt, dat vanwege het taakstellende budget de focus van het
college ligt bij:
o het aanpakken van de Wedekuil,
o de Zomerkade ter hoogte van de horeca,
o vergroening van het geheel, en
o het verbeteren van het parkeren;

• indien de resterende financiële middelen dit toelaten het college ook zal kijken naar
andere delen van het deelgebied strand en Zomerkade uit de Kustvisie en de mogelijke
quick wins;

• vanwege het taakstellende budget en de gemaakte keuzes een in de plannen van Okra
opgenomen aanlegsteiger bij de Wedekuil niet kan/zal worden gerealiseerd;

• in de uitvoering van de plannen voor de Zomerkade begrepen is dat de parkeerplaatsen
aan het strand, dus langs het verlaagde deel van de Zomerkade, allemaal verdwijnen
waarvoor dan (meer) strand in de plaats zal komen, en als compensatie een verhard
parkeerterrein zal worden aangelegd aan weerszijden van de toegangsweg naar de
Surfclub vanaf de Zuiderzee;

• de huidige parkeervoorzieningen aan het verlaagde deel van de Zomerkade, ook op niet-
zomerse dagen (wat een grotere periode van het jaar is), nadrukkelijk voorzien in de
parkeerbehoefte van omwonenden, bezoekers van de horeca en recreanten;

• door niet alle parkeerplaatsen langs het verlaagde deel van de Zomerkade te
verplaatsen maar voor slechts 1/3 deel, en dus 2/3 te handhaven, een kostenbesparing
kan worden bereikt op de herinrichting van dit deel van de Zomerkade;

• ook een forse kostenbesparing kan worden bereikt door de grasvelden aan weerzijden
van de toegangsweg vanaf de Zuiderzee naar de surfclub ongemoeid te laten en dus niet
te verharden, nu daar ook al op geparkeerd mag worden;

• daarmee de groene uitstraling van dit gebied gehandhaafd blijft op de niet-zomerse
dagen (het grootste deel van het jaar) als op deze grasvelden niet of nauwelijks wordt
geparkeerd;



• met de financiële middelen die met deze beide kostenbesparende maatregelen (1/3
parkeerplaatsen weghalen en geen verhard parkeerterrein aanleggen) beschikbaar
komen ook de aanlegsteiger ter hoogte van de Wedekuil (zoals opgenomen in de
plannen van Okra) kan worden gerealiseerd, en er meer financiële ruimte ontstaat om te
kijken naar andere delen de Kustvisie en de mogelijke quick wins;

draagt het college op:

• niet alle parkeerplaatsen aan het verlaagde deel van de Zomerkade te verwijderen maar
slechts 1/3 daarvan (deel ter hoogte van de horeca);

• de al voor parkeren bestemde grasvelden aan weerzijden van de toegangsweg vanaf de
Zuiderzee naar de surfclub ongemoeid te laten en niet te herinrichten als verhard
parkeerterrein;

• de financiële middelen die met deze beide kostenbesparende maatregelen beschikbaar
komen in ieder geval te gebruiken voor de realisering van de aanlegsteiger ter hoogte
van de Wedekuil (zoals begrepen in de plannen van Okra), en in combinatie met het
verder nog resterende budget voor de Kustvisie gebruiken om te kijken naar andere
delen van de Kustvisie en de mogelijke quick wins;

en gaat over tot de orde van de dag. D
ce

door

Huizen)


