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Motie inzake Beatrix Boulevard.

MOTIE nr.: M

datum raadsvergadering:

34/ j 2.2e
angenomen [verworpen

25 ingetrokken /aangehouden

De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 30 juni 2020,

constaterende dat:

- de opwaardering van de binnenstad slagvaardig ter hand wordt genomen;

- de hernieuwde Beatrixstraat daarbij als een prachtig visitekaartje van de binnenstad geldt;

- Den Helder hierdoor een vernieuwde aantrekkelijkheid heeft gekregen voor nieuwe bewoners en toeristische
bezoekers;

overwegende dat:

- door de huidige inrichting en situatie er gedurende de gehele dag ook veel ongewenst doorgaand autoverkeer
gebruik maakt van de Beatrixstraat;

- afsluiting in het zomerseizoen van de oostzijde van de Beatrixstraat voor autoverkeer is aan te bevelen
en mogelijk is;

- met deze afsluiting de verkeersveiligheid op de kruising met de Spoorgracht wordt bevorderd;

- er voor bestemmingsverkeer met name ook voor winkelbezoekers aan de binnenstad er goede alternatieve
ingaande en uitgaande routering mogelijk is en het parkeerterrein Breewaterplein goed bereikbaar blijft;

- de uitbating van terrassen aan de oostzijde van de Beatrixstraat niet alleen gewenste bedrijvigheid oplevert
maar ook bijdraagt aan de uitstraling als flaneer-en terrasboulevard;

- de ontwerpers van de Beatrixstraat deze uitstraling ook voor ogen hebben gehad gezien ook de
hoogwaardige aanleg van het middengedeelte;

- het daarom ook toepasselijk is deze kwalitatieve uitstraling ook door te laten klinken in de naamsaanduiding;

- Beatrix Boulevard een passende naam is voor de weg die de nieuwe uitstraling van Den Helder als
aantrekkelijke woon-en verblijfplaats in het bijzonder onderstreept;

- met de uitbreiding van de mogelijkheden voor het uitbaten van terrassen aan de oostzijde van de
Beatrixstraat, de uitstraling van de Beatrixstraat als aantrekkelijke verblijfplaats voor bezoek aan de
binnenstad enorm wordt versterkt;

- het {doorgaand} autoverkeer deze zeer gewenste ontwikkeling echter aanzienlijk vermindert en ook zorgt voor
verkeersonveilige situaties;

draagt het college van burgemeester en wethouders op:

--oennaamswijzigingvan-Boatrixstraat naar Beatrix Boulevard voor-to boroidon;
AI STRAAT

- de oostzijde van de 'Beatrix Boulevard in het zomjerseizó n autoluw in te richten, zodat terrasuitbating daar
optimaal kan worden gefaciliteerd. J/ )
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