
Stadsstrand 2021 
 
bevindingen Reinder Reinders, Haverkampsdrift 32 (hoek Bloemsingel) 
 

Algemeen 
* Het zomerseizoen stadsstrand 2021 is - in vergelijking met het seizoen 2020 - voor 
omwonenden aan de Bloemsingel betrekkelijk rustig verlopen  
* Slechts in enkele gevallen was sprake van ‘incidenten’ met extreme geluidsoverlast en het 
achterlaten van grote hoeveelheden rotzooi 
* Geregeld ontstond minder heftige overlast waarvan door omwonenden melding is 
gemaakt: verkoop en gebruik van lachgas, basdreunen van geluidsboxen op het strand, 
geschreeuw, achterlaten van pizzadozen, blik en glas (op ponton, stadsstrand en groenzone 
langs de Bloemsingel)  
* Het invoeren van huisregels voor het stadsstrand (vermeld op borden) en handhaving 
daarvan door de politie is door de omwonenden als positief ervaren  
* Ook het minder fraaie zomerweer in 2021 zal aan een rustig verloop (ten opzichte van 
2020) hebben bijgedragen, evenals ruimere mogelijkheden voor ander vertier en vakantie 
 

Positieve ontwikkelingen 
* Een groeiende groep zwemmers heeft het hele jaar gebruik gemaakt van het zwemwater  
* In de winter verzorgde de gemeente wakken in het ijs voor de vogels, die door de 
zwemmers zijn gebruikt om in het vrieswater te dompelen  
* Aan het einde van de zomer is de overmaat aan waterplanten en algen in het zwemwater 
door de gemeente opgeruimd  
* Nieuw waren de waterpolowedstrijden (zelfs een toernooi) waarvoor een opblaasbaar 
waterpoloveld met twee doelen naast het ponton werd geplaatst 
* De gemeente heeft een aantal suggesties voor verbetering van de situatie op het 
stadsstrand overgenomen  
* In 2021 was nauwelijks sprake van geluidsoverlast (basdreunen) vanaf het terras van DOT 
 

Incidenten 
* Op een aantal avonden was sprake van extreme overlast, onder andere op 10/11 juni en 
8/9 september (de eerste keer was er wel een zandstrand, maar had de gemeente nog geen 
regels gesteld; de tweede keer viel in de kennismakingstijd van nieuwe studenten) 
* In beide gevallen was al rond 5-6 uur in de middag zonneklaar dat de zaak uit de hand ging 
lopen, toen grote groepen zich met meegebrachte drankvoorraden rond geluidsboxen 
verzamelden 
* Beide keren gebruikte men banken van het DOT terras; in het tweede geval is een DOT 
bank op het ponton geplaatst als baken voor de hossende groep 
* Op 9 september is een onbeschrijfelijke hoeveelheid rotzooi (vooral op het ponton en 
buitenterras van DOT) achtergelaten, die later in de ochtend door vrijwilligers en een 
medewerker van DOT is opgeruimd en pas de daarop volgende dag is afgevoerd 
* Bij navraag bleek dat de opruimers van de gemeente wel het ‘groen’ doen, maar niet het 
ponton en het strand: ‘dat is de verantwoordelijkheid van DOT’ 
* De politie was op 8 september wel aanwezig maar handhaafde niet (voorkomen was 
mogelijk geweest) 



 

Suggesties voor 2022 
* Voortzetting regels en handhaving op het stadsstrand; zonder regels/handhaving geen 
ponton en geen zandstrand 
* Duidelijkheid over het opruimen en afvoeren van de rotzooi, vooral in het geval dat de 
politie niet handhaaft  
* Geen geluidsapparatuur op ponton en zandstrand  
* Plaatsing banken DOT binnen hoge omheining zodat gebruik na sluitingstijd DOT niet 
mogelijk is 
* Borden met regels ook zichtbaar voor gebruikers zandstrand 
* Goede oplossing voor het plaatsen van fietsen zowel langs Bloemsingel als in de doorgang 
tussen DOT en Trebbe-keet 
 
     


