06 mei 2020
Geachte college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beverwijk,
Hieronder vindt u het plan van aanpak voor het opbouwen en afmonteren van de
strandhuisjes te Wijk aan Zee.
-Voor het opbouwen/afmonteren van de huisjes laten wij maximaal twee (2) personen toe,
zodat de onderlinge afstand makkelijk te waarborgen is (1,5 meter). Het opbouwen en
afmonteren is toegestaan tussen 07.00 uur en 20.00 uur.
- In het geval van een dubbele rij huisjes zullen de eigenaren van de achterste rij een
looproute hebben via de achterzijde van de huisjes heen, en tussen de twee rijen in terug.
Voor de voorste rij geldt dat er voor de huisjes langs naar het huisje gelopen wordt. Gezien
de breedte daar is de route zowel heen als terug gelijk.
- In het geval van een enkele rij huisjes kunnen de eigenaren via de achterzijde aankomen en
bij vertrek aan de voorzijde teruglopen.
- Het is op dit moment niet toegestaan te recreëren of te overnachten.
Het blijft natuurlijk primair de eigen verantwoording van de bezoekers van het strand, dat ze
zorgen voor de correcte naleving van de maatregelen zoals opgesteld door de overheid,
zoals nu in de normale samenleving ook al van iedereen geëist wordt.
Er is op ons strand een grote sociale controle, onze huurders en ook de exploitanten zullen
hierop toe zien en mensen aanspreken waar nodig.
Mocht onverhoopt naleving op problemen stuiten dan nemen wij, exploitanten, direct
contact op met handhaving (graag telefoon nummer)
In de bijlage(n) vindt u de betreffende exploitaties met per exploitatie de gegevens van
de strandhuisjes. Ook in de bijlage de meest recente tekening met daarop aangegeven de
locatie(s) van de exploitatie(s).
We willen immers een veilig strand voor iedereen wat nu niet anders is dan in het verleden
voor Corona.
Namens strandexploitanten Wijk aan Zee verenigd in de VSW,
Voorzitter VSW & contactpersoon
Jeroen van Son
06 53613452
jeroen@sunseabar.nl

Bijlage 1 Exploitatie met aantallen strandhuisjes (allen zijn aangesloten op riool)
Azul
Greve
Kavel 1

4 Hotel huisjes allen eigen sanitair

Aan zee slapen 50 Hotel huisjes en 90 particulieren huisjes waarvan 88 eigen sanitair
Exploitatie De Ridder
Kavels 7
Exploitatie
85 Particulieren huisjes waarvan 84 huisjes met eigen sanitair
Limmen Kavel 8B
Het Gele Tentje 30 Particuliere huisjes 24 met eigen sanitair, nog twee transporteren.
Kavel 9B
Rijk aan Zee
Kavel 15
Bad Zuid
Kavels 16 /18

9 Hotel huisjes allen eigen sanitair
80 Particulieren huisjes allen eigen sanitair, drie te transporteren.

Huisjes zonder eigen sanitair mogen niet gebruikt worden ( aangegeven op kaveltekening )

