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Motie Nautische rotondes
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aangenomen / verworpen
aangehouden

De gemeenteraad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 2 november 2022;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders tot het vaststellen
van de programmabegroting 2023;

constaterende dat:
* verschillende gemeenten in Nederland, rotondes de mogelijkheid geven om geadopteerd
te worden door lokale ondernemers;
* de rotondes in onze gemeente niet voorzien zijn van naamgeving;

, * rotondes een belangrijke 'onbewuste' eyecatcher zijn in onze gemeente;
* in het coalitieakkoord staat, tevens opgenomen in de begroting: € 100.000,- gereserveerd
voor fietsvriendelijke stad tbv aanpassen rotondes:

•'We willen de bereikbaarheid van de stad verbeteren voor onder andere de fiets.
Doorfietsroutes dragen bij aan het verbeteren van de fietsinfrastructuur. Voor het realiseren
van doorfietsroutes is het noodzakelijk dat de voorrangssituatie op rotondes wordt
aangepast.';

van mening zijnde dat:
* wij in onze gemeente de 'Nautische beleving' graag vaker terug zouden willen zien;
* de kosten van het beheer/onderhoud van een rotonde door de manier van adoptie, omlaag
zouden kunnen;
* voor ondernemers het een aantrekkelijke optie kan zijn om een bijdrage te leveren en
tevens een manier van invulling voor beide partijen wenselijk kan zijn;
* wij toch al de rotondes willen gaan aanpassen in 2023;
* de rotondes op dit moment al onderhouden worden en/of aanbesteed om te onderhouden
door de gemeente zelf;

kennis genomen hebbende van:
* het kwaliteitsniveau van een rotonde op onderhoud- en kwaliteitsniveau A vereist is.
(conform CROW);
* een zo groen mogelijke invulling met inheemse planten een sterke wens is in verband met
klimaatadaptatie;
* er partijen zijn die de gemeente bij deze invulling kunnen ontzorgen bij het zoeken van
ondernemers, maar ook kunnen ondersteunen bij het uitvoeren;

overwegende dat:
* de 'Houten borden met eventuele gouden letters' een unieke manier zou kunnen
betekenen van naamgeving voor rotondes, tevens een Nautisch kenmerk zal geven aan en
in meerdere delen in de gemeente;
* de gemeente Den Helder de kosten voor rotondes op dit moment volledig dragen;



* er voor lokale ondernemers een extra manier bij zou kunnen komen om aandacht te krijgen
voor hun bedrijf (reclame, maar ook uitingsmogelijkheden);
elke rotonde een naam hoort te hebben;

* meerdere rotondes in Den Helder toch al aangepast dienen te worden, dit kan bijdragen in
de kosten hiervan;

draagt het college van burgemeester en wethouders op:

1. een invulling te geven aan een manier om rotondes te kunnen laten adopteren;
2. rotondes te voorzien van naamgeving, met een 'nautisch' karakter;
3. in overweging te nemen dat 'houten borden met eventuele gouden letters', zoals veel
gebruikt in de nautische omgeving, een passende manier kan zijn om nautische uitstraling in
de gemeente terug te laten komen.

Namens Fractie Pastoor,
Michel Pastoor.
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