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BetervoorDen Helder

Motie "lichtjesroute 2020

Wij denken dat het binnen deze Corona- tijd zaak is dat we zo af en toe toch wat positiefs kunnen
laten zien in onze steeds mooier wordende stad. De lichtjes route is zo'n opsteker die we met zijn
allen nodig hebben om uit de negatieve spiraal vandaan te blijven.

De raad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op d.d. 23 november 2020;

kennis genomen hebbende van:
• het krantenartikel waar in wordt aangegeven dat er besloten is de lichtjes route dit jaar niet

door te laten gaan;

constaterend dat:
• Nederland gebukt gaat onder de coronacrisis;
• mensen ziek zijn of in sommige gevallen zijn komen te overlijden;
• heel veel mensen psychische druk ervaren door wat dit alles met zich mee brengt;
• er weinig tot geen mogelijkheden zijn om wat afleiding te zoeken;
• ook Den Helder gebukt gaat onder de corona-maatregelen en het gemis van enige afleiding;
• wij in het NHD hebben moeten lezen dat het gemeente bestuur af ziet van de alom

gewaardeerde lichtjes route in Den Helder;

van mening zijnde dat:
• de Donkere duinen, het strand, supermarkten en onze markten vele malen meer clusters aan

mensen trekken dan de lichtjes route ooit gedaan heeft;
• de lichtjesroute vrijwel nooit grote groepen mensen tegelijk trekt;
• de lichtjesroute in de buitenlucht wordt gehouden en de kans op besmettingen in de

buitenlucht zeer onwaarschijnlijk is;
• Den Helder en haar bevolking wel een lichtpuntje kunnen gebruiken;
• we in het alleruiterste geval altijd nog het licht uit zouden kunnen zetten al zijn wij er van

overtuigd dat dit niet nodig zal zijn;

draagt het college van burgemeester en wethouders op

alles in het werk te stellen om het besluit m.b.t. de lichtjes route terug te draaien zodat deze alsnog
doorgang kan vinden waardoor we in Den Helder toch dat kleine lichtpuntje op de horizon kunnen
plaatsen waar eenieder zo'n behoefte aan heeft;

en gaat over tot de orde van de dag.
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