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onderwerp 
Beantwoording motie raad nummer 160 inzake muien 

 
Geachte raadsleden, 
 
 
Op 24 september 2020 heeft u de motie inzake plaatsen duidelijke 
waarschuwingsborden bij strandopgang en Wijk aan Zee inzake “mui gevaar” 
aangenomen en het college opgedragen waarschuwingsborden zoals aangegeven 
in de bijlage te plaatsen op de diverse strandopgangen van Wijk aan Zee als 
mede op het strand om de 100 meter in diverse talen. 
 
Op 27 oktober 2020 heeft de burgemeester gesproken met de reddingsbrigade Wijk 
aan Zee over de plaatsing van de waarschuwingsborden en de beste wijze om 
mensen te attenderen op het gevaar van muien. De reddingsbrigade onderschrijft 
het belang van het plaatsen van borden, maar het gebruik van borden om bezoekers 
te attenderen op het gevaar van muien moet ook functioneel blijven. Het probleem is 
dat het gedrag van bezoekers niet te sturen is en mensen ondanks door de 
reddingsbrigade geplaatste afzettingen alsnog de zee ingaan. De reddingsbrigade 
Wijk aan Zee geeft aan dat met name de communicatie naar bezoekers van het 
strand over de muien belangrijk is.     
 
Naast de uitbreiding van waarschuwingsborden is de afspraak gemaakt dat er voor 
het komende strandseizoen een gezamenlijk communicatietraject start waarbij 
bezoekers en strandgasten nadrukkelijk zullen worden gewezen op het gevaar van 
muien. Op dit moment heeft de reddingsbrigade Wijk aan Zee o.a. een adreslijst 
opgevraagd van de strandhuiseigenaren om hen over het gevaar van muien te 
informeren.  
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Op het moment dat er meer nodig is om voor het gevaar van muien te waarschuwen 
neemt de reddingsbrigade Wijk aan Zee contact op met de gemeente. De 
burgemeester heeft aangegeven dat de gemeente bereid is om de extra benodigde 
waarschuwingsborden te bekostigen.  
 
Wij vertrouwen er met deze gemaakte afspraken op dat uw motie adequaat is 
opgepakt en afgehandeld.  
 
 
Hoogachtend, 
 
de gemeentesecretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
drs. E.R. Loenen drs. M.E. Smit 
 
 
Bijlage(n): geen 
 


