
Rotterdam, 7 november 2016 

 

Geacht College en geachte leden van de gemeenteraad, 

 

Met de principe-afspraken in het concept Kustpact wordt een belangrijke en onmisbare stap naar 

betere bescherming van waardevolle kustlandschappen gezet. Wij roepen alle betrokken overheden 

op om het concept Kustpact ook daadwerkelijk te tekenen. Het zal u niet ontgaan zijn dat er in de 

samenleving, bij burgers, een enorme betrokkenheid is bij het ruimtelijk beschermen van de unieke 

waarden van de kust: natuurlijkheid, ongereptheid, leegheid, duisternis, stilte en publieke 

toegankelijkheid. Daarom is het zo belangrijk dat kustprovincies en -gemeenten het concept Kustpact 

ook daadwerkelijk onderschrijven – én de intenties hieruit omzetten in harde, ambitieuze afspraken. 

Onze unieke kust staat namelijk op het spel en dat gaat velen aan het hart. Dichter Ingmar Heytze liet 

zich inspireren door hartenkreten van duizenden Kustbeschermers en schreef ‘Kustlied’; een 

prachtige ode aan de kust. 

Kustbeschermers hebben in een kleine twee weken 10.780 mails gestuurd aan alle kustgemeenten- 

en provincies -aantal Kustbeschermers via een e-mailactie. Daarvan hebben 316 mensen uw 

gemeente gericht opgeroepen en de volgende boodschap meegegeven:  

Door het Kustpact is er een stap naar betere bescherming van de kust gezet. Maar deze intenties 

moeten nu worden omgezet in harde afspraken. Ik ga ervan uit dat u daar nu voor zorgt. Ik houd van 

de kust en ik wil dat wij en generaties na ons kunnen genieten van onze prachtige kust.  

De video van het ‘Kustlied’ vertolkt de hartenkreten van meer dan 100.000 kustbeschermers en laat 

zien wat er op het spel staat.  

Graag bieden we u de video en deze hartenkreten aan en roepen u op het kustpact te tekenen en 

vervolgens uit te voeren met harde afspraken. Bekijk de video op www.beschermdekust.nl.  

In de bijlage treft u de namen van inzenders en hun persoonlijke boodschap aan u. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Team Bescherm de kust, namens vele Kustbeschermers 

 

 

De Initiatiefnemers van de campagne ‘Bescherm de kust’ zijn Natuurmonumenten, Natuur en 

Milieufederatie Zuid-Holland, de Zeeuwse Milieufederatie, Het Zeeuwse Landschap, Zuid-Hollands 

Landschap en Stichting Duinbehoud.  

 

 

 

http://www.beschermdekust.nl/


Inzendingen mailactie ‘Kustpact: van woorden naar daden’ - gemeente Bergen/ provincie Noord-Holland

Van: Persoonlijke boodschap:

A. IJpelaar Alsjeblieft geen bebouwing op het strand of in de duinen

Jeroen

Ik hoop dat alle volksvertegenwoordigers bewust worden van de schoonheid van onze kust. De rust en ruimte die we daar samen kunnen ervaren.

Laten we met zijn allen deze kust beschermen. De gevolgen van bebouwing in onze kustgebieden zijn onomkeerbaar.

Neem de hartenkreten van de burgers serieus en stem tegen de bouwplannen!

U bent bestuurder dankzij de burgers en niet ondanks de burgers!

Linda van der Graaff ik ben geboren en getogen in Katwijk, heb er 49 jaar gewoond. Katwijk heeft de mooiste boulevard van heel Nederland! Ik reken erop dat Provincie en gemeente er alles aan zullen doen om ook de kust nabij Katwijk zo goed als mogelijk te beschermen!

Gerrit Rentier
Het is verleidelijk de beloftes & belangen van projectontwikkelaars & bouwers voor lief te nemen. Maar let op; als iedere gemeente voor zich op die manier de teugels laat vieren, is de Zeeuwse kust binnen 5 jaar vol, onaantrekkelijk voor Duitsers en Belgen zonder 'huisje' & op haar retour. De vraag groeit niet en is vlak; als ze 

zelfs afneemt, betekent dit lege huurhuisjes en campings, lege horeca en verdere krimp van onze eens zo trotse, schitterende provincie.

Sylvia Hollaar

nena zijn er ook in andere landen duinen??

Anja van Velthuijsen

Ira Koers

A van Leeuwen ...amen...

P. Rieswijk

Het wordt steeds moeilijker om ongestoord te genieten van duinen, strand en zee. Ogen en oren worden geteisterd door muziek van de horeca, waterscooters en speedboten. Ook verschijnen overal horeca gelegenheden en strandhuisjes  aan de kust. Met vergunning????

Ik wil dit niet.

Met vriendelijke groet,

P. Rieswijk

T. Rieswijk

Laat ons genieten van een van de laatste rustige plekken.

Dus geen verdere vervuiling door horeca en bebouwing. Vooral niet op Huisduinen.

Het is de laatste jaren al erg ten nadele veranderd.

Met vriendelijke groet,

T. Rieswijk

Figen Danisman

Helga Daalmans Onze kust is uniek! en prachtig zoals die is. Laat deze zo zijn voor deze en volgende generaties. Geen 2e Blankenberge of Knokke brrrr

Harriet Harmeijer Ik verzoek u om zorgvuldig om te gaan met het prachtige eiland en ook daar de kust en duinen niet te bebouwen!

John van Dort Het is belangrijk dat de kust met al de natuur en ongereptheid voor toekomstige generaties behouden blijft. Ik wil niet een kust zoals ze die in België hebben. Ik recreëer graag en vaak aan de kust en vind het heerlijk om van de rust en natuur te genieten. Op sommige plekken wordt deze mooie kust al behoorlijk verpest door 

bijvoorbeeld Tata in Velsen en windmolenparken voor de kust. Windmolenparken zijn goed, maar dan ver buiten de kust, zodat ze bijna niet vanaf het strand te zien zijn. Het gebied achter de kust is aan het verstedelijken, waarbij polders worden opgeofferd aan huizen en wegen. Dat mag niet gebeuren met onze kust.

Gonnie Ebbink

Laat de Nederlandse kust een mooie en ecologisch verantwoordde kust blijven! Zet hiervoor al uw  mogelijkheden in.

met vriendelijke groeten

Gonnie Ebbink

marianne vermoet laat de kust een kust blijven !!!

Jan Kwak

Geacht College

Het is onaanvaardbaar als er langs de Nederlandse kust gebouwd gaat worden. Het landschap staat al onder grote druk en mag zeker niet

ten onder gaan aan bouwdriften van mensen en bedrijven die zich ermee verrijken

Sara handen af van onze kust. Die is van iedereen!

Eva Afgelopen zomer waren wij weer op vakantie aan de Zeeuwse kust. Gewoon op een camping een klein stukje van de kust. Binnen vijf minuutjes waren we op het strand en konden we geniet van het uitzicht... zonder bebouwing!

geert van uden

Goed,  u weet hoe mooi de kust nu is in Schouwen Duivenland

Beter,  u kunt dat beter dan ik actief beschermen

Best,    dat we daar samen blijvend van kunnen genieten

P. de Jong Geen verrommeling van het strand/duinenrij:: erger dan windmolens. Gevolg slechtbetaalde horecabaantjes en aantasting van het toerisme door te verwachten lawaai, zoals te ervaren op noordwijks strand: harde muziek en veel lichtvervuiling.

M LIJDSMAN

Vanuit de duinen, met de rug naar de zee een spectaculaire zicht op Den Haag

Vanuit de duinen, met de rug naar de stad een overeldigend vergesicht over zee en natuur

Simpel: houden zo, niet uit nostalgie maar als erfgoed voor de toekomst

Michiel Westenberg Er zijn vele goede redenen om de kust en de stranden ongerept te laten, er is geen enkele goede reden om dat niet te doen.

J.E. Bos

Christel van Toor

Sabine van der Helm
Wilt u a.u.b. GEEN vergunningen afgeven voor al die bouwprojecten van investeerders die puur uit eigen belang, lees GELD, willen bouwen en verdienen aan het kapot maken van het Nederlandse strand, de kust en duingebieden. De protesten zijn massaal dus wilt u er a.u.b. naar luisteren. Stop met de vernietiging van de 

natuur er is al zo weinig!!!

Valerie Vermolen Stop de horizonvervuiling van de windmolens!

Ineke Schoppers Handen af van onze mooie kustgebied. Geef de natuur de ruimte door rust te houden aan het strand

M.M. Tewes-Gout
Besluiten die  nu genomen  worden voor het bebouwen van de kust heeft ook gevolgen voor vele  generaties na ons, n.l. een versnipperde volgebouwde kust.

Wij willen dat onze kinderen/ kleinkinderen en achterkleinkinderen ook kunnen genieten van een vrij uitzicht op kust, duinen en water.

B.D. Vermaak Afblijven van onze mooie kust. Niet alleen het grote geld heeft recht op dit prachtige gebied. Ook wij willen genieten. Er is al genoeg beton in Nederland.

Ton Pots

Beste bestuurders Als je veel aan de kusten komt van Nederland en daar buiten dan ervaar je hoe uniek onze kust is.

Laat niet gebeuren wat in België gebeurd is en wat in Cadzand kan gaan gebeuren.

U kunt niet alleen voorkomen dat dit in Castricum gebeurt ,maar door uw netwerk bent  u in staat om samen met alle bestuurders langs de kust, onze kust te behoeden voor verdere verstening, industrialisering  en verrommeling van de Nederlandse kust.

BEN GILLISSEN

W. Dingemans Er zijn al teveel huizen gebouwd aan de kust zonder goed plan. De zogenaamde werkgelegenheid bestaat uit laagbetaalde schoonmakers die tijdelijk hier werken. Intussen is de kust al verkwanseld.

Corinne Zwaan Bescherm de kust zodat ook onze kinderen en kleinkinderen hiervan kunnen genieten en hier de broodnodige rust en ontspanning kunnen vinden in ons overvolle landje!

Chris Ong

Yvonne Woudenberg
Geachte heer, mevrouw,

voordat u uw handtekening zet onder bouwplannen na een enthousiast en ronkend praatje van vastgoedmensen wil ik u vragen om weer eens een strand/duinwandeling te maken, te vragen wat uw kleinkinderen (of buurmeisje/buurjongetje) van het bouwplan vinden en er eens een nachtje over te slapen.

Met vriendelijke groet, Yvonne Woudenberg

M.L. van Elswijk-Nederpelt

Laat het strand  en duinen  puur, en GEEN bebouwing  met strandhuis(zen) jes    - pipo wagens  of wat dan ook. Er is genoeg andere recreatiebebouwing  elders. 

Strand en zee      -  puur.

Annelien de Leur

Wat we in Westland hebben met de Molenslag en de Zandmotor is fantastisch! Een oase in de drukke Randstad en een prachtige aanvulling op de Greenport. Laten we het zo houden.

Vriendelijke groet,

Annelien de Leur

C. Hoevers-Brunt Zet u krachtdadig in om te voorkomen dat onze prachtige kust bebouwd gaat worden.

Jennifer de Jong

Echte Zeeuw Onze zeeuwse kustlijn is nu al verziekt door al die strandhuisjes. Wat een onnatuurlijk beeld! Handhaaf onze natuurlijke kustlijn!

M. Doeswijk Geen bebouwing in duinen en / of op het strand !!
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Marjan Neeft

Sam Meihuizen Onze kust is er niet voor het gewin van projectontwikkelaars en voor het spekken van de gemeentelijke kas. Onze kust is er voor allen die daarvan willen en zullen genieten.

Gertjan Stop met verpesten van een ongerepte kust .gedreven door winstbejag!

A.G.Kagenaarlaat Laat de kust leeg geen patattenten en huisjes.

Katja van Heesch De rijkdom van onze kust is niet geschikt voor hebzucht

Timon van oosten Denk na hoe mooi het nu is als je ons mooie eiland te gemoed komt via de Brouwersdam

Els van der Pompe Laat alstublieft het strand leeg. Bouw er geen vakantiehuisjes, paviljoenen, etc. op. Hou de project ontwikkelaars tegen. Laat de natuur, natuur blijven.

Marijke van Bemmel Er is in Nederland al zo weinig ongerepte natuur, laat de kust met rust waardoor flora en fauna daar onbekommerd kan floreren!

Rita spaan

Dora Heide

Philippe BINAME. BELGIE

Voor natuur bescherming

Windsurf vecteur tourisle economie

Philippe Biname

1702  GROOT BIJGAARDEN

BELGIE

C.Beijer

Har J. van Ewijk

Har J. van Ewijk

Tjalk 29

2991PM Barendrecht

Wim M. van der Kraan
Ik leerde Terschelling kennen tijdens mijn opleiding tot bosbouwer en landschapper rond 1970. Sindsdien gaan de waddeneilanden en dit eiland in het bijzonder mij aan het hart. Laat de kust van Terschelling en ook de rest van het eiland vrij van buitenmaatse bouwplannen. Slacht niet de kip met de gouden eieren... De 

natuurlijke kwaliteiten van het eiland kunnen maar éénmaal verpest worden!

J. van der Werff

Bovendien kan ik mij niet anders voorstellen dan dat u zich wel degelijk bewust bent van uw verantwoordelijkheid om de prachtige, veelal ongerepte, Zeeuwse kusten ook voor vele komende generaties te behouden en dat aantasting door welke oorzaken ook eigenlijk altijd onomkeerbaar zijn.

Met vriendelijke groet,

J. van der Werff

Niels Bohrplaats 103

3068 JK Rotterdam

L.I. van der Linden Het strand, de kust, aan Zee is een oneindige inspiratiebron en het belangrijkste onderwerp van mijn werk als schilder; zie louisvanderlinden.nl en aanschouw wat de grote leegten als bijvoorbeeld Westhoek voor mij en vele anderen kunnen betekenen.

Els Smit, Amsterdam

Dennis vander Valk

Wim Mellink

Carina de Goederen

Kors Pijl Ik ben ook lid van het burgerinitiatief Ouddorp Kust Ruimte Rust en wij denken graag met u mee over lokaal beleid

m de graaf Behoud de kust voor onze  kleinkinderen

C.Helders Bewaar het ongerepte, een kust zonder bebouwing met een wijde horizon.

Hans Hidskes
Graag stoppen met de bebouwingsplannen bij de Schelphoek. Niet meer horeca en geen waterparadijs. Er is al een natuurlijk waterparadijs wat niet verpest mag worden door er grote hoeveelheden patatetende mensen en kinderen naartoe te halen. Laat de natuur en help haar eventueel maar verpest het ajb niet!

Leonie Meesters
Zorg er ajb voor dat onze kustgebieden niet opgeofferd worden aan commercieel belang. Dat gebeurt  al te veel in deze wereld.

Laten we verschillig zijn om onze natuur in plaats van onverschillig !!!!

Noëlle Pötgens

Peter de Groot de kust is een rustpunt die door veruit de meerderheid van de bewoners en toeristen juist vanwege die eigenschap zo wordt gewaardeerd. Hou daar ajb meer rekening mee bij afweging van financiele belangen!

T.W. Mierop-Addink

Beste bestuurders.

De kust is van niemand maar van iedereen. 

Er is al teveel natuurschoon, zeldzame planten en dieren, verdwenen door de bouw aan het Grevelingenmeer en resort Ouddorp Duin.

Laat de kust woest en leeg en stop met bouwen op het strand en in de duinen!!!

De kust is niet van ons, wij zijn van haar.

L, van den Haak

Uitwaaien langs de kust is voor mij een levensbehoefte en niet voor mij alleen.

Met vriendelijke groet ,

L, van den Haak

frank mercier

R.J. de Pagter
Denk  niet voor de korte termijn maar denk voor de lange termijn. Wat wil u uw achterkleinkinderen geven, een kustgebied dat bestaat uit natuur waar ze kunnen genieten of een kustgebied dat is vol gebouwd en waar een paar rijke mensen van kunnen genieten, het is maar de vraag of dat uw achterkleinkinderen zijn.

Jacco Duindam Gemeente Westland heeft voor haar bewoners veel meer te winnen met een ongerepte kust dan met een verrommelde kust. Ik roep u op met visie te besturen.

Rob Leinders Behalve de aantasting van de kust door bebouwing ontstaat er ook veel meer verkeer van en naar deze bebouwing. Dit is beslist een ernstige belasting van het duingebied.

Saskia de Groot
Geen huizen op het strand.

Niet één in het hele land!

Marianne Reijers

Het strand van Egmond is al vol genoeg. geen huisjes of iets wat er op lijkt erbij! Anders wijk ik voor mijn strandbezoeken uit naar een stiller strand!!

Marianne Reijers,

Purmerend

Gerief Kik-SLAGTER Bescherm alstublieft de mooie Zeeuwse kust tegen nog meer bebouwing.

Yvette van eenennaam Met elkaar kunnen we onze natuur mooi houden. Terudraaien kan daarna bijna niet meer dus stop het op tijd...dank jullie

elvira schouten Graag uw actie!

Sam van der Zee
Bouwen op strand of in duin: wie doet dat nou. De kip met de gouden eieren slachten. 

En een groot nadeel voor de dagtoeristen en de inwoners in de omgeving, en ook voor de verblijfstoeristen die niet in de duinen of op het strand zijn ondergebracht.

Maar Den Hollander be Een oproep voor allen ,laat onze kust met rust voor ons allen en voor de generaties achter ons .Zo kunnen we blijven genieten van de vrijheid op de stranden en duinen.

Odette Vromans met zee groeten, Odette

kanger.be@gmail.com

...blijf verstandig en bescherm de kust...

Bvdb Bé.

Ina Lieshout Beste gemeenteraadsleden en B&W, ik wil u oproepen onze prachtige kust, duingebied en stranden in Heemskerk en omgeving ongerept te houden en duidelijke afspraken te maken om dit te bewerkstelligen! Ina Lieshout,  ingezetene van Heemskerk

Angelique kluiver Ook de vogels en mijn kinderen willen in de toekomst genieten van een natuurlijk stuk stil Nederland . Per fiets of lopend dicht bij als je het nodig hebt en je realiseren , wat is het leven en Nederland prachtig .

Linda
Speciaal aan het strand gaan wonen, wij houden van de zee en natuur!!!

Dus geen bebouwing in 's-Gravenzande a.u.b. Wij genieten van de rust!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Richard van Ruler Volg het kustpact!

r robbeafblijven van de kust moet men afblijven. moet dan echt overal bebouwing komen.

marieke verkerk

Roos Kooiman
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louis beeke, bewoner van scharendijke

Beschamend dat een provinciebestuur en gemeenteraden het RESPECT laten vallen voor hun eigen achterban. Vooral de watersporters en vooral de surfers worden weggejaagd van hun stekkie en dan moeten er voor het grote geld maar mensen komen die Zeeland tot heden niet hebben zien zitten. Denk u nu echt dat dit 

soort lieden hier vakantie gaan vieren, neen het is alleen de bedoeling om geld te genereren en voor de kopers te beleggen. 

Zie het z.g. Inspiratiecentrum aan de Brouwersdam, doorgedramd en toch nu gesloten. Zie De Punt bij Ouddorp, nu al een dood dorp in vakantietijd en drukke weekenden. Kijk hoe het zal vergaan met

Het Brouwerseiland, winkeltjes en bioscoop en restaurant, hoe lang 

uit te houden ???? en dan de bezetting, zie De Punt. Jammer ook van het enigste stukje bos bij Vlissingen . Dit ook wederom voor belegging en meer niet. En dan hebben we het nog niet over de afschuwelijke toren van Babel in het Veerse meer. Hier kan en wil ik niets over zeggen. Beschamend voor de inwoners van 

Zeeland en nog meer beschamend door het toedoen en akkoord gaan van de 

gemeenteraden. Het wordt tijd dat het inderdaad vernieuwend wordt, zodat de burger/inwoner meer zeggenschap krijgt i.p.v. speeltjes van gemeenteraadsleden.

Ton de Vaal
Ik was onlangs in Middelkerke aan de Vlaamse Kust. Met eigen ogen heb ik gezien en met eigen lijf gevoeld hoe deze kustlijn is volgestort met betonnen dozen. De gehele kust opgeofferd aan winstbejag en economie. Althans in de zomer. In de overige maanden is het er uitgestorven, omdat er niets te genieten valt. Het 

achterland is een kale vlakte, afgewisseld met bouwlocaties. Dit wil ik onze nakomelingen niet aan doen.

Linda Freijsen-Punt

Nel en Herman Brandt Dit geldt voor de zeezijde, maar even goed voor bv de Brouwersdam! Absoluut geen Brouwerseiland dus.

Anne Werkman

Het kustpact geeft een directe noodzaak onmiddellijk in te grijpen in o.a. het project Brouwerseiland. Graag hoor ik hoe u deze noodzaak en ingrijpen gaat vormgeven.

Met vriendelijke groet,

Anne Werkman

Mandy Groenenberg

Cvaacken@hotmail.com
Met vriendelijke groet 

Cynthia van Aacken

Wim Droogers

Natuurlijk houdt u de kust natuurlijk !!

TOCH?

Anke Jansen, Amsterdam

Ik hoop van harte dat u met uw daden en beslissingen onze kust en kustlijn niet voor eeuwig kapot maakt. Maar dat u zorgvuldig en zorgzaam als goede vaders en moeders met de kwetsbaarheid en onmetelijke schoonheid van ons unieke kustgebied omgaat. 

Niet alleen voor alle eilanders en Friezen, maar voor alle Nederlanders die graag genieten van jullie provincie en de vrijheid van de kust.

Ik dank jullie wel.

Mandy Faasse
De kust is al op zo veel plaatsen op de wereld verpest door bebouwing. Laat de natuur nou toch alstublieft eens met rust zodat we kunnen blijven genieten van wat de natuur te bieden heeft. Niemand zit toch te wachten op een kustlijn vol gebouwen. Niemand geniet daar van. Mensen hebben behoefte aan rustige natuurlijke 

omgeving.

N. de Pagter Mensen komen naar Zeeland voor de rust en ruimte. Denk na, gooi het kind met het badwater niet weg!!  Ook de jonge generatie wil van onze mooie kust genieten!!

angelique de quillettes

Twan Verseput

J.Oosterlaanlet goed op de toekomst en niet Let goed op de toekomst en niet alleen op het heden.

J.Reitsma

Ik mag hopen dat dit pact ook nageleefd gaat worden en niet alleen opgesteld is om de kiezer van 2017 te pleasen!

Ik kom elk jaar minstens 1 keer op Schier en zal dus zien hoe u dit nieuwe pact gaat uitvoeren.

Vriendelijke groet,

J.Reitsma

Jos Mooijman Laat het kleine beetje natuur wat het Westland heeft zo veel mogelijk ongeschonden en verpest het niet weer door de zogenaamde economische belangen voorrang te geven. Slechts een kleine groep wordt hier rijker van en kan hier van profiteren ten koste van het plezier van vele anderen.

Eelke Stop ajb Brouwereiland!

Sytske van Gilse
Het hele jaar door geniet ik van de zee en het strand zo dichtbij ons huis. Juist de uitgestrektheid, de leegte geeft ruimte aan ons gevoel. Uniek in Nederland, dat al zo vol bebouwd is. Niet voor niets is de kust als gemeenschappelijke ruimte altijd gekoesterd en beschermd. De kust is er voor IEDEREEN. Een onomkeerbaar 

proces van bebouwing en huizenbezit in deze unieke ruimte zou een onherroeplijk proces zijn, geen weg terug mogelijk. Met onvoorstelbare gevolgen en spijt.

Angela Duijndam
Begin dit jaar ben ik van Nieuwegein naar de Kop van Schouwen verhuisd, letterlijk en figuurlijk een verademing. Ik heb heel bewust de VINEX achter mij gelaten en wil die op en bij de prachtige stranden van Zeeland niet opnieuw tegenkomen. Overdreven? Nee hoor. Ik ben ook regelmatig op het strand tussen Dishoek en 

Zoutelande. In de zomer staat daar een ononderbroken rij bebouwing van strandtenten, grotere en kleinere kust(slaap)huisjes, zonde van het aanzicht op die prachtige duinen daar. Het is echt al meer dan genoeg!

irene cannegieter

J.C. Bakker

M.J. Rijlaarsdam Gemeente doe nu de stap voorwaarts en laat natuur bestaan, zodat ook ons nageslacht leert hoe belangrijk het is. Omdat het leven ophoudt zonder natuur!

Hanna

Macky Maronier Wij hebben de kust in bruikleen laten wij daar zuinig op zijn en in stand houden voor de generaties die na ons komen.

Eric Huner Die 10 huisjes zijn echt niet nodig! Fijn als jullie het pact serieus nemen.

A. Spruit

Marion Feenstra Omdat ik mij zorgen maak dat er tussen besluit en uitvoer nog veel kan gebeuren. Mijn wens is: houd de kust vrij van verdere bebouwing!!

Ronald Sondagh Laat geld niet het probleem worden om geen aktie's te ondernemen

Marianne

Rosa Nini Post

Als ik uitwaai aan de kust, van Terschelling tot Zeeland en ergens tussen in. Geniet ik iedere keer weer van de ongerepte leegte. 

Waar natuur nog natuur mag zijn. Waar ik niet onopgemerkt bij iemand naar binnen zal gluren en deze persoon niet naar mij. Waar ik nog even kan uitwaaien, gedachten mag verzetten, schelpen kan zoeken. 

Waar ik nog mag genieten van natuur als ik mijn straten vol tegels, fietsers, auto's, kinderwagens even achter mij mag laten. 

Laat de kust de kust zijn, want dat maakt Nederland o zo fijn. 

Ga eens uitwaaien en draai eens rond.

Joop den Buurman Wees verstandig en zet jullie in voor de kust met stranden waar wij al generaties lang van genieten. Begrijp a.u.b dat verdere bebouwing wel mensen trekt maar anderzijds mensen laat weg blijven. De economische waarde is daardoor veel kleiner dan men ons wil laten denken. Dank u.

Claudia Appelmam Hou het mooie uitzicht van de zee & het strand vrij!!!!

Marja kesseling

Arthur Wiggers Een beter beschermde kust, zonder bebouwing in duinen of op het strand, is een kwaliteit voor de toekomst. Die betaalt zich dubbel en dwars uit, veel meer dan de opbrengsten van bebouwing !

Ineke Ebbers

AUB EN DRINGEND VERZOEK: GEEN bebouwing op strand of de duinen er bij. Genoeg is genoeg en nu is het nog mooi en doet het zijn werk. 

Een stijgende waterspiegel in kombinatie met bebouwing op strand en duin is een dubbel gevaar en aantasting van de kust en bescherming.

Biet ALLES hoeft ekonomische uitgebuit te worden of te gelde gemaakt.

De waarschuwing is het bebouwen van de uiterwaarden en de ernstige gevolgen en claims die daar op volgden.

Koert Siepel

Arend van der Garde Houd het strand open. Geen huisjes daar. En graag zorgvuldig kijken naar ruimte voor vakantiewoningen achter duinen en dijken. Met mate daar bouwen.

Carla Wagennar Geef de kust niet uit handen.

Dhr. J.W.T. Mulder

Geachte bestuurder,

Ook dit is een teken voor u dat de brouwersdam moet worden ontwikkeld in een dam zoals u die heeft ontworpen. 

U kunt er voor zorgen dat de dam beter wordt in wat er nu is. Daar kunt u voor zorgen.

Dan plaats je geen hotel en huisjes midden op een sportlocatie. 

Kan ik op u rekenen!

Mvg,

J.W.T. Mulder

Rein Sieswerda
Vandaag na een jaar weer een strandwandeling gemaakt bij Nieuwvliet bad. Ik ben oprecht geschrokken van het feit dat vrij zicht over zee en duinen nu op nog meer plaatsen is verdwenen. Het zijn prachtige huisjes maar ze horen niet tussen strand en duin. Stop alstublieft het afgeven en verlengen van vergunningen en zorg 

ervoor dat de kust natuurlijk blijft.

Ingrid Kamp

Bescherm onze kust, met al haar schoonheid, haar vriendelijkheid en rust.

Bescherm onze kust, onze vogels, onze duinen, waar dieren rond kunnen struinen.

Bescherm onze kust, dat is mijn vraag aan u, niet morgen, niet vandaag maar nu.

Liefs

Ingrid Kamp.
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Johan Geerlink Laat ajb. de commercie niet steeds  voorrang krijgen

J. Slangen

Wij willen toch geen kust zoals in Vlaanderen?

Strandtoegang voor iedereen, geen vaste bebouwing in de duinen en op het strand.

Niet wijken voor het snelle geld maar natuurwaarden behouden die ook toeristen naarcWalcheren brengen.

Marianne Elemans Terschelling en haar natuur zitten in mijn hart, hou de natuur in ere!

Jan de Vries Laat à.u.b. de natuur met rust zodat we allemaal kunnen genieten van wat er nog van over is.

Paul Coebergh van den Braak
Misschien koestert u, net als ik, mooie herinneringen aan bijzondere belevenissen op het strand of zomaar een wandeling of een middagje zonnen aan zee, een fietstocht in de duinen. Bij mij zijn ze over mijn hele leven verspreid vanaf mijn prille jeugd in Den Haag, tot nog geen jaar geleden. Ik woon al ruim een halve eeuw 

niet meer aan de kust, maar telkens wil ik er weer naartoe. U toch ook? Laten we het mooi houden daar!

Nicoline Gerus
Het aangezicht van het eiland vanaf het Groene Strand moet echt beschermd worden. Het appartementencomplex wat Segesta daar gaat neerzetten is enorm lelijk en past absoluut niet daar. Maak iets wat opgaat in het landschap en waar de eilanders ook van kunnen genieten. Ik vind het echt heel erg dat de Gemeente van 

Terschelling hieraan meewerkt.

Taco Tel

Geachte bestuurders,

Een leeg strand is in het dichtbevolkte Nederland van groot belang. Het geeft je het gevoel even aan de drukte te kunnen ontsnappen.

Wees hier zuinig op!

Met vriendelijke groet,

Taco

Atie Vergunst-Burgersdijk Laat de kust met rust! Het is met een mooie dag al druk genoeg op het strand. We leven al met z'n allen op een kluitje. Heb respect voor de natuur en wat de zee en het strand ons bieden. Daar moet zorgvuldig mee worden omgegaan! Geen bebouwing met recreatiebungalows.

Inez Frankenmolen Wat is het mooi op de Wassenaarse slag. Als je een klein stukje doorloopt is het zo rustig.  Het zou fijn zijn, als het zo blijft

Raymond Been
Laat er ruimte zijn voor een ieder, laat er ruimte zijn voor avontuur, laat er ruimte zijn voor ontdekking, laat er ruimte zijn voor ontmoeting. Vrije ruimte.... echte vrije ruimt, waar je kunt genieten van weer en wind en vergezichten. Waar kinderen mogen rennen en roepen, waar ouderen genieten van de rust en vrijheid. Ruimte 

om te surfen en zeilen, ruimte om je tentje of caravan of camper te gebruiken. Ruimte voor een ieder.

wilma walthuis Laat de rest van de natuur aub ongerept! Het is voor de mens van levensbelang!

Gertjan Zuurmond Geef alstublieft niet toe aan de plannen van projectontwikkelaars die economische voordelen in het vooruitzicht stellen maar die uiteindelijk voor ons allen tot een onherstelbaar verlies zullen leiden. Ons prachtige kustlandschap kun je maar één keer verpesten, er is geen weg terug.

Peter Huisman

Zuiderwijk

mariolein van der Plas
Dit is het mooiste natuurgebied wat we hebben in Nederland, hoe durven jullie hier aan te zitten. Niet een paar huisjes maakt niet uit, dat doet het wel! Het is pure corruptie als jullie het kustgebied laten bebouwen, nu niet en nooit niet mag dit!! Zorg dat je jezelf als bestuurder recht in de ogen kan blijven aankijken en laat dit 

niet toe, denk niet ach die paar dingen kunnen wel, niets kan. Punt!

C. van Lingen

Em Wee
Ik heb in het buitenland kunnen zien wat hebberigheid verknoeit aan schoonheid van kustgebieden. De regeerders en wetgevers hebben zich daar te laat gerealiseerd dat ze het niet meer ongedaan kunnen maken en dat ze het unieke karakter niet meer terug kunnen krijgen. Het resultaat is afnemend toerisme en 

bijbehorende inkomsten. Maak niet dezelfde fout.

Sjak de Kock liefhebber van kust en Duin
Laat onze kust zoals deze nu is, mooi en voor iedereen toegankelijk .

Even uit waaien en genieten van onze prachtige duinen met veel vogels en planten.

Marja de Koning Laat de kust met rust!!!

Els van Dijk

Fons Boer

Prof. dr. J. Oosterlaan Ik doe een dringend appel op u om uw verantwoordelijkheid te nemen voor de komende generaties en niet louter korte termijn economische motieven de boventoon te laten voeren.

Emma van Dorp Er staan in Hoek van Holland nu al te veel bouwwerken op het strand. Laat dit unieke natuurgebied a.u.b. verder met rust!

Elly van overbeek Laat de kust natuur blijven

Laura

M. Engelbrecht Duinen zijn een natuurgebied en heel bijzonder en kenmerkend voor onze provincie. Daarbij is een wijds, ongerept uitzicht in veel delen van Zeeland al verloren gegaan (inclusief over water).  Dat Belgen zo genieten van onze onbebouwde duinen zegt genoeg!

M. v.d. maas-Zuurmond laat de toeristen toch daar hun sport bedrijven je jaagt duizenden toeristen weg door deze bouw.

l.v.d.Maas Stop met dit project laat ons windsurfers met rust jullie hebben al zoveel plekken van ons afgepakt en wij zitten niet op nog meer vakantie woningen te wachten.

Familie Rathmann

Beste gemeente verantwoordelijk voor de bouwvergunning op het strand van Petten.

Wilt u svp afzien van de bouwvergunning tot het bouwen op het Strand van Petten.

Op de korte termijn lijkt dit voor uw gemeente luceratief, maar op de langere termijn zal dit zeer nadelig blijken te zijn. Mijn gehele familie komt al vele jaren uit Duitsland naar Petten, vanwege de ongerepte noordzeekust én noodzeestrand. Dat is alleen nog maar mooier geworden sinds de dijk ook strand is geworden.

Een paar paviljoens op het strand prima !

Maar huisjes voor de verhuur óp het strand zullen er na een paar jaar toe gaan leiden, dat steeds minder duitse toeristen zullen komen ! 

Er is misschien wel behoefte aan wat meer vakantiehuisjes áchter de dijk, maar zeker niet óp het strand !

Hans Rathmann, Berlin.

mirjam

Liane Hanssen

Nicoline De kust is van ons allemaal en niet een select gezelschap of bewoners

Ad Pollé

Voorkom Spaanse of Italiaanse toest(r)anden! In Spanje is de kust verwoest door onbeteugelde bouw t.b.v. massatoerisme en in Italië zijn vele stranden onbereikbaar voor velen vanwege particuliere verkaveling. Laten we de Nederlandsekust zo veel mogelijk in haar oorspronkelijke staat bewaren. 

Hartelijk dank voor uw (her-)overweging.

José dekker Er wordt al genoeg verdiend in de vakantiehuisjes=sector. Laat die mooie duinen en stranden niet verpesten door projectontwikkelaars die alleen maar geld zien. Dank u !

Martine STOP BROUWERSEILAND

Wim Dol, Gus Seminario Verniel de prachtige kust niet. Dat kun je maar een keer doen. Daarna is alles verloren.

Wendy van Breda Beausar Help ons de kust te behouden ipv te bebouwen!

Bernard Smit

Dhr. Marijn Frederiks

G. Huis in 't Veld Ga nu eens NIET voor het grote geld maar gun uw kleinkinderen een mooie kust.

corry de vos
Ik ben deze zomer geschrokken van de huisjes die op het strand staan bij Hoek van Holland. Dit gaat tegen alle gevoel van veiligheid in . 

Stop hiermee !!!!!!

M.Dinnissen

marijke van Tiggelen laat de kust onbebouwd!

cd wildervanck Er zijn al genoeg huisjes, de kust is onze zeer unieke natuur die moet  behouden blijven zoals die nu IS.

M. Gasthuis

Ria Raven Ik wens u wijsheid toe en hoop dat u zorgdraagt voor bescherming van de kusstrook.

J Gerritsen

Irene van den Benden

Hilda Graas - van der Spoel De Nederlandse kust is uniek. Ons kleine stuk natuur mag niet verloren gaan.

Peter Maronier
De kust moet blijven zoals hij is een speelplaats waar de natuur de mens ontmoet en beide genieten. Dit is onbetaalbaar hoeveel er ook geboden wordt dit moet behouden blijven.

U bent in de positie om daarvoor te zorgen. Doe dat ook en maak niet de onvergeeflijke fout de kust in de verkoop te doen.

Dorith van Ewijk De kust is van mens en dier, van iedereen. Niet alleen voor "toeristen" of een ander select gezelschap. Laat haar zijn zoals ze is: leeg, ruim, ruig, vlak, met een eindeloze horizon.

Mien spaargarenaub Aub laat het zoals het is.

HAM Vervloet- van Es Behoud onze KUST AUB .
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pj de jongh

Bescherm de kust. Bedscherm de natuur, flora en fauna.

Geen beton, huizen ,vakantiehuisjes en -parken maar groen.

Er is al te weinig.

Jozef Seelen

Laat ik zeggen druk is gezellig, maar heel druk vindt ik verschrikkelijk.

De laatste ervaring hierin was jazz bij de sae door het goede weer was het op Zaterdag in Domburg onwerkelijk druk. 

Een park met bungalows kan ook als het 10 km van de kust licht,

Het moet recreatief over 10 jaar ook nog aantrekkelijk zijn.

frans rijkenberg vrijheid blijheid

Beatrix Tobori !

klaas kamphuis

Aleida Krijt
Getogen in Bergen hoop ik van ganser harte, vurig en oprecht, dat mijn kleinkinderen en alle kleinkinderen van wie ook zo mogen genieten van de ongerepte en onbeschadigde kustlijn als ik zelf heb gedaan en doe. 

Moge er ook nog iets gedaan kunnen worden aan de horizonvervuiling die de kust en ons bedreigd!!

Alfons Ebing

drs.R.A.Muller Geen woorden aan toe te voegen. Opzet is Duidelijk!!!!

M. R. Gordon

Betty Vogels-Krassenburg Denk aan de natuur, de opwarming van de aarde en wat Nederland daar aan moet doen! Niet nog meer kustbebouwing dus.

Wim Vergezichten en strand en duin graag zo natuurlijk mogelijk houden om in onze drukke omgeving rust te vinden. Geen bebouwing aan de kust

Yvon Valstar

Henk van Appeven

Dini Schipper Laat het mooiste stuk natuur met rust!

Trees Bescherming van onze kust is heel belangrijk. Nu kunnen er zoveel mensen genieten van deze mooie streek.

Thomas Spruijt Onze kust is uniek. Laten we het zo houden zoals het nu is.

Luc Kroese

Stop met recreatie bebouwing aan de prachtige stranden!! (Zeeland)

Stop met bouwen van windmolenparken in zee aan onze kust!!!

STOP ER MEE en VERBIEDT HET !!!

Joan van Aalst Hou de kust natuurlijk

Hedwig
Ik wil dat de kust van ons blijft, van ons allemaal. Niet van de projectontwikkelaars, niet van de huizenbezitters, niet van een paar mensen die het mooie landschap voor de rest van ons bederven. We willen allemáál kunnen genieten van een mooi, vrij uitzicht aan onze Nederlandse kust. Nu en in de toekomst.

Theo Meijer in Blokker
Houd, als het u belieft, ons kostbare cultuurgoed waaronder de kust gevrijwaard van de verrommeling. Het is geen eigendom van bewindvoerders die er allemaal hun keutels mee willen leggen!

Het is het eigendom van ons gehele Nederlandse volk!!!!!!

Diana Zoutendijk Stop de lelijke bebouwing aan de kust, natuur is veranderlijk, blijft altijd mooi en trekt elk mens aan. Laat het geld niet de boventoon voeren. Op korte termijn lijkt dit goed, maar op termijn zal het een onoverkomenlijke schuld betekenen, een smet op onze provincie.

Greeth Heijne
Als IVN gids wandel ik door de duinen en langs de kust en iedere keer ervaar ik weer de schoonheid ervan. Het is uniek in Europa dat wij een groot binnenduinrand gebied hebben dat amper bebouwd is. Het is heerlijk om de rust te ervaren en zeker is deze hectische tijd. Dus geen bebouwing langs de kust, geen verstoring.

John Elmendorp

u.j.k.versfelt

Pieter de Bruin - Leerdam

Cora Slingerland Dus: GEEN WOORDEN, MAAR DADEN! De mensheid na ons zullen u zeer dankbaar zijn!

Truus Teunissen De kust- strand,zee, duinen-  is zo mooi en voor iedereen om van te genieten. Het zou eigenlijk beschermd natuurgebied moeten worden

A. Overkleeft

Laat ons alstublieft in ons toch al zo overvol bebouwd westelijk kustgebied ruimte en rust op het strand, zodat iedereen daar kan genieten van de natuur zónder bebouwing, zijn hoofd kan leegmaken en nieuwe energie kan opdoen.

Renoveer al bestaande verouderde accommodaties zodat die aan de hedendaagse eisen voldoen. Laat economische motieven nu eens niet de doorslag geven, en koester dat waar zoveel mensen plezier aan beleven en speciaal voor naar onze prachtige kust komen.

Voor ons, onze kinderen, en hún kinderen!

Mw. A. Overkleeft

F.Mettes Laat ons (ONS) strand en duin niet volbouwen. Dat schaadt de natuurbeleving, een primaire behoefte van velen die zwaarder zou moeten wegen dan een tweede huisje voor weinigen.

cojansen7@gmail.com
Ik zou het doodzonde vinden als onze mooie kust zijn natuurwaarde gaat verliezen wanneer er allerlei bouwsels komen te staan. In Zeeland is dat nu ook gebeurd bij een punt dat de Dishoek heet. Eerst een mooi rustig punt bij de Zeeuwse kust. Nu staat het dicht gebouwd met huisjes voor de toeristen. En als je niet uitkijkt 

blijven de toeristen ook nog eens weg omdat velen van hen voor onze mooie uitgestrekte kusten komen.

Marja van Egmond Vooral om Zandvoort zuid maak ik mij zorgen, huisjes langs de kust, er rijden nu al zo vaak auto's op het strand, een raar beeld, dat wordt onvermijdelijk een normaal beeld als er strandhuisjes komen, waar blijft de rust dan nog

Rinie Blauw
Ik kom in uw gemeente aan het strand en in de duinen als vakantieganger, als wandelaar van het Hollands Kustpad en als ik in het voorjaar vlucht voor de pollen in het binnenland waar ik allergisch voor ben. Ik knap er altijd zo van op: de leegte, de rust. Het zou zo jammer zijn als daar gebouwd wordt. Niet doen! A.u.b. niet.

G.A.V. Fröberg Houd de kust vrij van begerige projectontwikkelaars

Annemarie Visser Laat de kust van ons allen blijven!

Peter Enthoven
Ik hoop dat  u niet meedoet aan de 'race to the bottom' om steeds meer natuurschoon aan de kust op te offeren ten behoeve van financieel gewin bij gemeenten en provincies. Als wordt afgesproken dat iedereen achter de duinen moet blijven wonen en recreëren, hoeft niemand aan deze race deel te nemen. Dan is iedereen 

winnaar.

F. van den Ban,
De kust is van niemand speciaal en daardoor van ons allemaal. Houd de kust dus leeg en kaal. Dan genieten we allemaal en niet iemand speciaal. Bebouwing van de kust, het is onbegrijpelijk dat we ons daarover druk moeten maken. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat daar niet mag worden gebouwd. Door te bouwen 

begeven we ons op een hellend vlak. Van het een komt het ander. Stop dus elke vorm van bebouwing voor het te laat is.

Sylvia van der Knijff-Korte
Het gebeurt dagelijks in heel de wereld dat economie belangrijker is dan het leven van dier en mens. Diegene die achter bureau's zitten en beslissingen nemen, projectontwikkelaars en al diegene die er aan mee verdienen/profiteren zeg ik houd daar eens mee op. Natuur, dier en mens komt bij mij op de eerste plaats.

Cees Both Laat ook mijn kinderen en straks de kleinkinderen van de oorspronkelijke kust genieten.

Joke van Kleef

Sophie van Os

In goed vertrouwen, 

met vriendelijke groet,

Sophie van Os

Carin de bruijn
Onze kust moet met hand en tand verdedigd worden. Ons land is veel te klein om  huizen langs de kust te gaan bouwen. Laten we onze kwetsbare duinen en kust beschermen en niet tot rijkeluis vakantie oorden maken. In Nederland moet we erg zuinig zijn op alle flora en fauna die we hebben. We hebben als mens al zoveel 

dieren het bijna onmogelijk om te leven.

Marco

Menno Schotel Kustbescherming: laat de zee, het strand en de duinen volledig leeg, het is de legendarische leegte die de rust en reine ruimte biedt aan de mens.

Benthe Leenders

Ik hoop oprecht dat bouwverbod dat bestond, weer terug in ere wordt genomen en dat we met z'n allen onze unieke kust in stand kunnen houden. Als we eenmaal beginnen met het aantasten van dit stukje natuurschoon, komt dit nooit meer terug en dat zoueeuwig zondezijn!

Vriendelijke groet, 

Benthe Leenders

Daniel Acke Ik ben steeds verrast als ik aan de kust wandel en naar de natuur kijk, geef mij maar de Zeeuwse kust, beter dan de Vlaamse

Ineke van Grimbergen
Helemaal mee eens, niet te asfalteren of volbouwen. En geen zogenaamde terug naar de natuurhuisjes met een halve meter er tussen die belachelijk duur zijn. Een trieste ontwikkeling. strandtenten in de zomer en in de winter lekker uitwaaien op een leeg strand. De bewoners moeten gewoon naar huis kunnen in de zomer. 

parkeerbeleid was goed maar sinds een paar maanden chaos. omdat de parkeergebieden zijn gewijzigd.

P.Eisenberger
Laat in Godsnaam onze mooie kust onbebouwd.

Een verkeerde beslissing is desastreus!

Ed Prins

Als geboren Noordwijkerhouter kom ik al 60 jaar aan het strand bij de Langevelderslag. De winkels die er nu staan mogen geen reden zijn om er nog meer bij te bouwen. Geen huisjes daar !!Concentreer de bebouwing in Noordwijk zoals dit al jaren gebeurt. Verder is de binnenduinrand van Noordwijks duin al te veel uit 

genut. 

Er wordt veel geïnvesteerd in het natuurbehoud van Hollands Duin. Aantasting van strand en duin zou een enorme maatschappelijke kapitaalvernietiging zijn.
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r.c.peters

L.S.

Maak s.v.p. van de kust geen Scheveningen-boulevard. Het is zo al erg genoeg in Nederland. 

Met vriendelijke groet,

Rob C. Peters

Simone Berkhout

Ik ben in Castricum komen wonen voor ruimte en natuur. Toeristen komen hier heen voor ruimte en natuur. Bescherm deze onbetaalbare waarden en geef de ruimte de ruimte.

Hartelijke groet,

Simone Berkhout

Oscar Schade Zet het strand niet aan de kant!

J.W. van der Meer Laat de kust ongemoeid! Het is nog een van de weinige vrijwel ongeschonden gebieden in Nederland

adri arends
Geniet en laat de kust voor nu en de toekomst in alle rust.

Komende generaties zullen er ook dankbaar voor zijn.

G.J.v.d.Hoek ga zo door!

Veronne Koot de kust, de rust, de zee, de duinen, het uitzicht, het licht, de leegte: zo uniek.

Marja van Rooij Laat het Nollenbos bestaan! Wees zuinig op onze prachtige natuur!

P.C. de Ruiter Laat de kust met rust !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

I. van den Beld

Ik vraag u met klem om u persoonlijk in te zetten om duidelijke grenzen te stellen aan recreatieve bebouwing van de kust die van ons allen is oftewel geen verdere bebouwing. Ik vraag u zich in te zetten voor harde afspraken daaromtrent én naleving daarvan!

Wens u van harte succes met uw werk en hoop op u te kunnen rekenen!!

Hartelijke groet,

I. van den Beld

Haarlem

M A van der Meulen

Het is eigenlijk pure waanzin om in een extreem dichtbevolkt land als Nederland de laatste open stukjes dicht te bouwen met recreatiewoningen, die meestal maar een paar weken per jaar gebruikt worden; en dat alleen omdat er op korte termijn geld mee te verdienen is.

Door die bebouwing gaat ook de natuurwaarde van de omliggende natuurgebieden verder achteruit als gevolg van verdere versnippering en toenemende verstoring.

Uiteindelijk ontstaat dan zo een totaal geruïneerd landschap, dat alle aantrekkelijkheid heeft verloren, en dat alleen tegen zeer hoge kosten misschien nog in iets wat op de oude staat lijkt terug te brengen is.

Trees Nijpels

Petra Koelewijn
En daarnaast zie ik hoe ontzettend lelijk het kan worden als een kust compleet vol met gebouwen staat. Wat gebeurt er als we investeerders en het grote geld de vrije hand geven? Ben u ooit eens in Oostende geweest? Of aan de zuidoost kant van Engeland? Alleen maar grote gebieden met beton, afschuwelijk! Niets 

natuur! Ik denk dat wij als Nederland trots mogen zijn op de ongereptheid van onze kust. Ik kom er graag, u ook?

Mevr.A.Plochg

Op naar:  

Rust aan de kust en wind mee voor de zee! 

Een sterke kust is een must!

Doe uw plicht en zorg voor vrij zicht!

Zorg dat de golven niet onder bebouwing worden bedolven!

Groet, Mevr. A.Plochg

Ben ter Veen Laat de kust de kust. Geen verdere bebouwing aan de kust.

Willem ten Camp VERNIETIG DE KUST NIET VOOR WINSTBEJAG

Frans de Canne Sr Ik vertrouw er op dat een ieder zich blijft inspannen voor onze mooie kust!

Hans Stekelenburg belangrijk us dat met bamde natuurgebieden als Het Zwanenwater blijvend worden ontzien!

Jeannette Struijk

MH van Staveren Wees trots op de prachtige open stranden. Behoud deze zodat we er allen van kunnen genieten. Vooral in deze hectische tijd is ontspannen op het strand zijn een weldaad voor de mens. Bescherm dit met solide afspraken.

Jet van Gent Wanneer we eenmaal de kust hebben bebouwd kunnen we het niet meer omkeren... Alleen door nu NEE te zeggen tegen de bebouwing blijft onze kust mooi en ongerept! Laten we zuinig zijn op wat we hebben...

Nikki Ruyssenaars Red de kust!

peter mulders

B.Huijbrecht
En laat dit ook gelden voor binnendijkse gebieden. Slacht

niet de kip met de gouden eieren.

Evert Kramer Hou de kust zonder bebouwing.

Theo en Els Frenk te Biervliet

Door omstandigheden ben ik vorig jaar meerdere keren in het Universiteitsziekenhuis van Gent geweest. Met heel veel Belgen gesproken over van alles en nog wat. Wat bijzonder opviel was de grote waardering van zeer velen voor de open Nederlandse kust. Die van ons is van beton en glas en die van jullie is nog echt met 

duinen, strand en openheid. We komen er zeer graag. S.v.p doe niet zo dom als onze Belgische politici hebben gedaan, maar leer ervan, zodat jullie en wij en onze kinderen er nog lang van kunnen genieten. Het is uniek.

Geeft een groot gevoel van trots als buitenlanders zo over je land spreken. 

Geldt dit ook voor bestuurders en politici of hebben die alleen maar gevoel voor €€€€ en/of hun status in beton?!

Zint er gij begint.

Met groet en veel wijsheid,

Theo en Els Frenk.

T. de Boer In dit overvolle land is het onzinnig dat iedereen nog een tweede huis aan de kust of op de veluwe nodig zou hebben. Er is geen plaats voor en bovendien is alles vlakbij, je bent zo weer thuis van een dagje strand tenslotte.

Peter Berkvens

Van harte hoop ik dat u als bestuurders gehoor geeft aan de omroep en niet wijkt voor het grote geld. Bescherm het laatste kustgebied.

Met vriendelijke groet,

Peter Berkvens

Veere

ria maarschalkerweerd laat de kust met rust!!!

mieke mol - enklaar
Ik neem hierbij tevens de vrijheid, met klem er bij u op aan te dringen om alle lopende verzoeken om een omgevingsvergunning voor bebouwingsactiviteiten aan onze zeeuwse kust, zonder inhoudelijke beoordeling af te wijzen, op grond van  uw instemming met het Kustpact, in het belang van een betere bescherming van de 

kust.

Olav sanders Juist de onbebouwde delen maken de kust van Nederland uniek, het is puur natuur en genomineerd als nationaal park.  Met bebouwen gaat een unieke waarde verloren. Bescherm het kustgezicht aub.

Arnout Smit

Wij wandelen graag langs de stranden van Nederland en genieten dan van de natuur. Wij verzetten ons tegen het volbouwen van de duinen met commerciele bouwprojecten of woningen. Laat de natuur voor alle Nederlanders.

Vriendelijke groet,

Arnout Smit

jan beukelman zuidland
geen bebouwing aan kust

in welke vorm dan ook

Erica Henkels-Pesch De kust! Laten we er zuinig op zijn!

H. Baart Neem uw verantwoordelijkheid jegens de huidige en toekomstige generaties en maak de afspraken waar!

jeeetje67@gmail.com

Marcel Sies Onze (klein)kinderen moeten tenslotte ook van de kust kunnen genieten!!!

Agnes Gonggrijp De duinen en het strand zijn onvervangbaar, de enige reden dat ik -en met mij vele anderen- nog in deze overvolle randstad woon. Ga niet de geschiedenis in als het bestuur dat zich liet inpalmen door projectontwikkelaars en zijn kust verkwanselde, want er is geen weg meer terug!

W. Amesz-Gotjé

T.L. Nering Bögel

Melanie van Bockxmeer Laat ook de volgende generaties kunnen genieten van een zo natuurlijk als mogelijke, niet door geldwolven en vervuilers verpeste, prachtige en gezonde kustlijn!
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eva le clercq

Lineke Keizer Kom op voor de Zeeuwse kust, die is van iedereen. Bouw 'm niet vol!

T. Broere

A.J. Holshuijsen
Juist in uw gemeente (Beverwijk/Wijk aan Zee) is door de industriële activiteiten van Tata Steel de "strandbeleving" negatief beïnvloed. 

Zorg er dan ook voor dat dit niet verder gaat door allerlei huisjes en strandpaviljoens.

De Stichting Vrienden van Middenduin De Vrienden van Middenduin vragen u dringend het erfgoed van de kust en de binnenduinrand beter te beschermen.

c.visser Laat de hele kust aan de gehele Nederlandse bevolking en niet voor een groot deel aan diegenen die er aan willen verdienen.

Willemien Troelstra

Corry Leijs

T.Witteman
We zijn al te ver gegaan, hebben al te veel toegelaten, projectontwikkelaars kennen geen grens!

Gemeente kom op voor ons erfgoed, u bent ingehuurd om de belangen van ons, de burger te verdedigen!

Tonny van der Meirsch

Catharina de Boer

behoud de vrije natuur dwz starand en duinen. 

geen huisjes en flats plaatsen/bouwen!

hartelijk bedankt.

CAM de Boer.

Doesjka van loon Er is zo wel genoeg gebouwd aan de kust. Anders gaat het nog op de Spaanse kust lijken en dat is het laatste wat we willen.

marij van der meij De zee...

Claudia Witters Wij Brabanders, zijn sinds een jaar gaan wonen in de gemeente Veere, vanwege de rust en ruimt en de mooie uitgestrekte stranden.

H.J. van Woerden te Apeldoorn.

Met goede herinneringen aan de vrijwel onaangetaste kust en duinen in de 50-er en 60-er jaren. Stop met iedere bebouwing langs ons nog steeds mooie kust en duinen.

Henk van Woerden.

Aletta Hendrickx Geen nieuwe bebouwing, maar de al afgegeven vergunningen mogen niet tot hoogbouw leiden.

Dayenne Mellink

M. Wuijts De werled verbeteren begint niet bij jezelf maar bij de natuur!!

Roesja Wellerdieck Als je ziet wat e rrecentelijk al gebouwd is aan onze prachtige Zeeuws Vlaamse kust springen de tranen je in de ogen. Dat moet nu toch stoppen; laten we beschermen wat er nog over is!

Wilfred Kik

Als veelvuldig bezoeker van de Zeeuwse kust heb ik het Zeeland van mijn voorouders weten te waarderen. Deze waardering wil ik graag aan mijn kinderen en kleinkinderen overdragen. Ik vertrouw dan ook op uw bijdrage aan de bescherming van de Zeeuwse kust.

Met vriendelijke groet, Wilfred Kik

JL Roessen Laat er alstublieft nog 1 ding onbebouwd in dit land, de kust, de plek om uit te waaien en hoofd leeg te maken, en om zomers onbezorgd te kunnen zonnen.

Beatrijs van de Lisdonk

Bijna de enige plaats in Nederland waar we ons als mens nog nederig kunnen voelen onder de hoge lucht en de wijde zee. De kust leert ons dat we één mogen zijn met dat alles, zonder het naar onze hand te willen zetten vanuit egoïstische motieven ("mijn huisje aan zee") Laat de kust ons leren dat we blij en dankbaar zijn 

voor dat wat ons als collectief is gegeven. De natuur, de kust is van niemand en van ons allen, dieren en planten inbegrepen.

Laat de menselijke hoogmoed nu tot staan komen, ruim vóór de kust.

Beatrijs van de Lisdonk

Peter en Celie van der Borden  Vlaardingen Stop de vervuiling van onze mooie stranden.

Lisa Martial

Arjan Hamburger Nederland heeft vrijwel geen ongerepte, oorspronkelijke, rustgevende natuur meer. De kuststrook is een van de weinige gebieden waar dat voor een deel nog wel het geval is. Wees daar zuinig op.

Frans

Wilma van der Toorn Laat de kust met rust!!!!!!!!!!

Elisabeth van Delft-Haasnoot Want Katwijk is een plaatje, dat willen we graag zo houden :)

C.J. van der Harst
Alstublieft, denk aan de langere termijn, aan onze kinderen en kleinkinderen. Aan hun toekomst, opdat zij ook kunnen genieten van een mooie kust, zonder allerlei bebouwing. De natuur aan deze kust, ook bij Bergen, moet onaangetast blijven!! Zoals u weet kan de Natuur ons gelukkig maken en helen, en een hoop stenen 

kan dat niet, integendeel....

Karin Boukema Helpt u mee onze mooie kust te beschermen?

a.j. broekman-kuip
het is heel belangrijk voor bewoners en gasten op het eiland dat de kust en het strand zo aantrekkelijk blijven zoals ze nu zijn. 

zo'n mooie kustlijn en prachtige duinen vind je nergens.

Nancy Heijnis

Kirsten

S.Noordenbos

rina vromans
Houdt onze kustlijn schoon en het uitzicht open en weids. Er is al zoveel oogvervuilende bebouwing.

Kies wijs.

Tonny Kroone

Kijk niet naar wat je vandaag kunt verdienen, maar naar wat je aan toekomst kan bieden aan alle liefhebbers van een onbelemmerd uitzicht op zee en strand!

Familie Kroone

Bernadette Aardenburg Laat de kust aub leeg.

B.Dijkman.

Pim Baldee

Ik sta hier van harte achter, duurzame bescherming van kustnatuurwaarden voor huidige en toekomstige generaties.

Pim Baldee.

Pieter Moelker

Beste Gemeente Schouwen Duiveland. 

Ik roep u op om goed na te denken en af te zien van het project Brouwerseiland. Het is een slecht idee om dit vakantie park te plaatsten. Zoals u zelf ook wel aanvoelt ligt het heel gevoelig bij de inwoners van Schouwen Duivenland en daarnaast valt het op dat de argumenten om het project door te laten gaan zeer summier 

zijn. De legio tegen-argumenten (surfers, natuurinstanties, milieu organisaties, inwoners enz) lijken door u niet te worden gehoord. Laat dit aub niet zo aflopen als met het inspiratie centrum.. Stop nu het nog kan, de risico's zijn voor de projectontwikkelaar niet de burgers van Schouwen Duivenland.

mvg  Pieter Moelker
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