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Zienswijze ontwerpprojectbesluit en ontwerpbouwvergunningen ten behoeve van 
Strand Zuid/Zuidpool 
 
 
Geacht college, 
 
De bewonersvereniging van de Prinses Irenebuurt keurt enkele aspecten af van het 
ontwerpprojectbesluit en de ontwerpbouwvergunningen ten behoeve van Strand 
Zuid/Zuidpool op het adres Europaboulevard, kenmerken K16/0933-2010 + K01/0941-2010 + 
K01/0940-2010. 
  
Bij de opening van Strand Zuid in 2005 liet het zich aanzien dat deze seizoensgebonden 
voorziening op deze locatie geen noemenswaardige hinder zou opleveren en ook voor 
buurtbewoners een welkome attractie zou zijn. Voortzetting van deze horeca gelegenheid op 
deze plaats vinden wij dan ook prima onder de voorwaarde dat de voorliggende besluiten 
voldoende garanties bieden het park en omwonenden te beschermen tegen overlast. Dit is 
echter niet het geval. In de loop der tijd is een en ander behoorlijk uit de hand gelopen. Er is 
een evenementenlocatie ontstaan die beide havenoevers permanent bezet houdt en tot 
onaanvaardbare overlast leidt voor bewoners aan de oostelijke kant van onze buurt en voor 
bezoekers van het Beatrixpark. Herhaaldelijk gebeurde het dat keiharde muziek tot laat in de 
avond over het park en de woonbuurt schalde. Handhaving, onderhoud en instandhouding van 
de publieke ruimte schieten tekort. Bewonersklachten worden genegeerd of gebagatelliseerd.  
De inrichting voldoet niet aan de allerminimaalste eisen van welstand met scheefgezakte en 
armoedige omheiningen die het zicht op park en water ontnemen, prikkeldraad, verroeste 
opslagcontainers enzovoort. Voor de feitelijke onderbouwing van al deze aspecten verwijzen 
wij graag naar onder andere de zienswijzen van de Bomenstichting d.d. 17 april jl. en van de 
VVE Beatrixflat d.d. 10 mei jl. 
 
Wij verzetten ons dan ook tegen het gedurende zes jaar toestaan van deze activiteiten op deze 
locatie onder de voorwaarden van beide besluiten. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
J.E. Shaya                                T. Eernstman 
voorzitter                                  bestuurslid 
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