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Inleiding	
 
In de vergadering van de gemeenteraad van 1 september 2014 is het verkeersregime in de 
heringerichte Beatrixstraat besproken. Daarbij werd besloten om definitief geen parkeren in de straat 
toe te staan. Tevens werd ingestemd met het voorstel om doorgaand autoverkeer uit te straat te 
weren in de periode van maandag tot en met zaterdag, tussen 11.00 uur en 18.00 uur. Hierin wordt 
voorzien door met verkeersborden het gedeelte van de Beatrixstraat dat is gelegen tussen de 
Langestraat en de Wezenstraat te sluiten voor motorvoertuigen. Deze verkeersborden worden 
ondersteund met een fysieke afsluiting in de vorm van Bollards (zinkbare palen). 
De Raad was in de vergadering niet overtuigd van het gekozen verkeersregime in de straat in 
combinatie met de gewenste terrassen en het winkelend publiek. Daarom heeft de raad de wens 
uitgesproken om de verkeerssituatie in de Beatrixstraat te evalueren in een periode waarin ook de 
terrassen gebruikt worden. Het evaluatierapport wordt in oktober 2015 behandeld in de raad. 
 
Het doel van de rapportage is om de Raad inzicht te geven in het functioneren van het verkeer en de 
terrassen in de straat. 

Leeswijzer	
 
Het eerste hoofdstuk geeft u een beeld van de huidige inrichting van de straat. Daarna wordt de 
verkeerssituatie in de straat besproken, waarbij per categorie weggebruikers inzicht wordt gegeven in 
hun functioneren in deze nieuwe omgeving. 
Aangezien het parkeren in de straat, van de Raad, speciale aandacht kreeg is hieraan een apart 
hoofdstuk gewijd. 
De meest opvallende voorzieningen die bij de herinrichting in de straat zijn aangebracht lichten wij 
vervolgens uit. 
Tenslotte besteden wij aandacht aan het autovrij maken van delen van de straat, een onderwerp 
waartoe de Raad specifiek opdracht heeft gegeven. 
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Huidige	situatie	
 
In vervolg op het doorlopen participatieproces voor de inrichting van de Beatrixstraat heeft bureau 
West8 het ontwerp gemaakt.  
 

 
 
Dit ontwerp voorziet in 2 rijbanen die zijn gescheiden door een wandelpromenade. De promenade 
biedt ruimte voor voetgangers, terwijl tussen de bomen ruimte is voor het stallen van fietsen en 
brommers. Voorts kunnen hier de vaste elementen voor terrassen worden geplaatst, zoals schermen. 

In deze strook zullen ook nog enkele 
beelden worden geplaatst. 
Naast de in de middenberm 
gerealiseerde wandelpromenade 
kunnen voetgangers ook gebruik maken 
van de aan de zijde van de winkels 
gelegen, brede trottoirs.  
 
In het dwarsprofiel van de straat is 
gekozen voor een minimaal 
niveauverschil tussen rijbaan en trottoir 
(3 tot 5 cm). Hierdoor is de straat 
vriendelijker voor voetgangers. Zij 
kunnen makkelijker oversteken. Ook het 
algehele beeld van de straat wordt 
hierdoor verbeterd. 
 
De straat is verder ingericht als een 
straat met een maximum snelheid van 
30 kilometer per uur. Dat wil zeggen: 
scheiding tussen trottoir en rijbaan door 
middel van een niveauverschil en de 
aanwezigheid van snelheidsremmers. 
 
Vanwege het gewenste beeld is 
terughoudendheid betracht met het 
plaatsen van (verkeers)bebording en 
straatmeubilair. Uitgangspunt daarbij 
was dat het beter is op een later tijdstip 
toe te voegen als de noodzaak daartoe 
mocht blijken. 
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De	evaluatieperiode	
 
Vanaf het moment dat in de gemeenteraad is gesproken over het verkeersregime in de straat, in het 
najaar 2014 tot en met augustus 2015, zijn de situatie en ontwikkelingen bekeken door de afdeling 
R&E, de handhavers van parkeerbeheer en de afdeling VVH, de HOB en de ondernemers in de 
straat. Er zijn interviews gehouden met een aantal van deze belanghebbenden over hun ervaringen in 
de heringerichte Beatrixstraat. Deze informatie is verwerkt in het rapport. 
 
Belangrijk is wel om te vermelden dat in de evaluatieperiode het verkeersbeeld in de straat niet 
consistent was. De straat was nog niet “af”. Een deel van het straatmeubilair moest gedurende de 
periode nog geplaatst worden. 
 
Voorts werd gestart met de sloop van het voormalige winkelpand van Vögele, Op dit moment is het 
trottoir ter plaatse afgesloten en staat er een bouwschutting. Voetgangers moeten ter plaatse gebruik 
maken van de middenberm. 

 
 
Tevens is begonnen met de sloop van de leegstaande winkelpanden aan de zuidzijde van de 
Beatrixstraat waar de bouw van Halter Sluisdijk is gepland. Hier is het trottoir versmald vanwege de 
bouwschutting. Dit hindert niet direct het verkeer maar is wel bepalend voor het (voorlopige) beeld in 
dit deel van de Beatrixstraat. 
  

Bouwschutting voormalig Vögele 
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Evaluatie	verkeer	
 
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de effecten die de herinrichting van de Beatrixstraat heeft 
gehad op de verschillende categorieën weggebruikers die van de straat gebruik maken. 
 
Voetgangers 
Kenmerkend voor het ontwerp van de Beatrixstraat is de wandelpromenade in de middenberm.  
In de praktijk blijken voetgangers de voorkeur te geven aan het trottoir langs de winkels. De 
promenade wordt hoofdzakelijk gebruikt bij het oversteken van de straat of door mensen die hun fiets 
hier parkeren en bezoekers van de terrassen.  
Wij kregen wel opmerkingen over de gekozen bestrating in de middenberm. Deze is mooi maar wordt 
als lastig beloopbaar ervaren door voetgangers en is ongeschikt voor het plaatsen van stoelen en 
tafels voor terrassen. 
Het geringe niveauverschil tussen trottoir en rijbaan wordt als verwarrend ervaren waardoor 
voetgangers de rijbaan niet als zodanig herkennen. 
Algehele conclusie is dat de straat voor voetgangers verbeterd is ten opzichte van de oude situatie. 
De voetgangers hebben meer ruimte in de straat gekregen waardoor de verblijfskwaliteit is 
toegenomen 
 
Fietsers 
Fietsers maken hoofdzakelijk gebruik van de rijbanen. Toch zien we regelmatig fietsers over het 
trottoir rijden. Het niveauverschil tussen straat en trottoir is hier debet aan. Men is niet geneigd af te 
stappen. Toch levert dit over het algemeen niet een probleem op voor het wandelend publiek omdat 
men rustig rijdt. Alleen bij grotere drukte wordt het als hinderlijk ervaren. 
Op de rijbanen bepalen de fietsers de snelheid van het verkeer. Auto’s kunnen vanwege de beperkte 
breedte van de rijstroken (bijna) niet passeren en passen over het algemeen hun snelheid aan. 

 
 
De verkeersituatie is hierdoor verbeterd ten opzicht van de oude situatie in de straat. Toen waren 
automobilisten geneigd sneller te rijden dan wenselijk was. 
  

fietsers bepalen de snelheid 
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Auto’s 
Uit het, voor de herinrichting, doorlopen participatieproces kwam naar voren dat het merendeel van de 
deelnemers een voorkeur had voor een verkeersluwe straat waar de auto nog wel terecht kon. De 
huidige inrichting van de straat is daar het resultaat van. 
De inrichting van de straat straalt de functie van een verblijfsgebied uit, waar men niet snel doorheen 
kan rijden. Voorts is een deel van de straat tussen 11.00 uur en 18.00 uur afgesloten voor 
autoverkeer. 
De rest van de straat is 24 uur per dag voor auto’s toegankelijk.  
 

 
 
De nieuwe inrichting heeft direct invloed op het aantal auto’s dat van de straat gebruik maakt. Uit een 
verkeerstelling die in juli in de straat is gehouden blijkt dat het aantal auto’s t.o.v. 2009 sterk is 
afgenomen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

In 2009 werd nog een dagintensiteit van ca. 4500 auto’s in de straat gemeten. Dit aantal is in 2015 
teruggelopen naar ca. 1500. Uit de grafieken kunnen we aflezen dat er in de periode dat de straat nu 
is afgesloten voor doorgaand verkeer er in 2009 nog 350 auto’s per uur door de straat reden. In 2015 
waren dit er 75 per uur. 
 
We hebben wel reacties ontvangen over de te hoge snelheid van een deel van de auto’s in de straat, 
met name in de avonduren. Het aanpassen van de snelheidsremmers kan hier een positief effect op 
hebben. 
De leefbaarheid in de straat is door de herinrichting aanzienlijk verbeterd. Het verkeersbeeld is 
rustiger en het is er prettiger om te verblijven. 
 
Expeditieverkeer 
De straat is goed toegankelijk voor expeditieverkeer. Expeditieverkeer heeft ook altijd toegang tot het 
afgesloten deel van de straat. Zij melden zich via de intercom, waarna de paal wordt neergelaten. 
Het gaat daarbij om ca. 10 vrachtauto’s per dag. Deze handelwijze wordt als zeer positief ervaren. 
 
Het ontwerp van de straat maakt dat het laden en lossen plaatsvindt vanaf de rijbaan. Er zijn geen 
laad- en losplaatsen in het ontwerp opgenomen. Laden en lossen vanaf de trottoirs is niet toegestaan. 
 

aantal auto’s per dag in 2009 aantal auto’s per dag in 2015 
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In de praktijk kiezen veel expediteurs ervoor om in de middenberm te gaan staan. Het gaat daarbij met 
name om de busjes. Indien dit wordt geconstateerd treden de handhavers hier tegen op. 
 
Dit wekt wel de nodige wrevel op, zo blijkt uit de interviews. Indien van de rijbaan wordt geladen en 
gelost blokkeert men de doorgang voor het overige verkeer. Een deel van de verkeersdeelnemers is 
dan geneigd om via het trottoir te gaan rijden. Bij fietsers is dit niet al te hinderlijk, maar ook auto’s 
doen dit, met gevaarlijke situaties tot gevolg. Het geringe niveauverschil tussen rijbaan en trottoir 
werkt dit ook in de hand. 
Automobilisten zijn daarbij ook geneigd via de middenberm te rijden of soms zelfs via de andere 
rijbaan hun weg te vervolgen.  
De keuze van de expediteur om te laden en lossen vanaf de middenberm lijkt dan logischer, mede 
omdat hier toch vrijwel geen voetgangers lopen en er dus geen directe hinder is, zo is de gedachte 
van de geïnterviewden. 
 
Wij moeten concluderen dat de situatie voor expeditieverkeer na de herinrichting slechter is geworden. 
Voorheen kon men probleemloos overal in de straat vanaf de rijbaan laden en lossen zonder het 
overige verkeer te hinderen. Maar dit gevolg vloeit voort uit deze wijze van inrichten van de straat. Hier 
kan niet op eenvoudige wijze iets aan worden veranderd.  
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Evaluatie	parkeren	
 
Het parkeren van voertuigen in de Beatrixstraat was in de raadsvergadering in september 2014 
onderwerp van discussie. In dit hoofdstuk wordt specifiek ingegaan op het parkeren van auto’s en 
fietsen. Ook de situatie voor gehandicapten is nader belicht. 
 
Auto’s 
Aanvankelijk was er bij automobilisten in de Beatrixstraat verwarring over het parkeren in de 
middenberm. Dit kwam uiteraard omdat in eerste instantie parkeren op enkele locaties wel werd 
toegestaan. Na het besluit van de Raad in de vergadering van 1 september 2014 werd de aanduiding 
parkeervakken verwijderd. De ruimtes tussen de bomen ogen voor sommige automobilisten nog altijd 
als parkeerplek, zo blijkt uit gesprekken met overtreders. 
We zien dat in de loop van 2015 het parkeren in de middenberm af neemt. Waarschuwingen en 
bekeuringen hebben effect. De ervaring is dat met name aan het eind van de dag men nog wel eens 
geneigd is om “even” te parkeren. De situatie is momenteel redelijk onder controle en van 
parkeerhinder is vrijwel geen sprake meer. 
 
De situatie kan worden verduidelijkt door in de middenberm, op de tussen de bomen gelegen ruimtes, 
straatmeubilair te plaatsen. In de straat moeten nog drie beelden worden geplaatst. Deze beelden in 
combinatie met een aantal extra fietsenklemmen maakt de situatie al beter. Het is vooralsnog niet 
mogelijk om overal straatmeubilair te plaatsen vanwege de markt en vanwege de ijsbaan die jaarlijks 
op de Beatrixstraat wordt geplaatst. In overleg met de organisaties die de markt en de ijsbaan 
organiseren bekijken wij de mogelijkheden. Voor de rest is het een kwestie van handhaven. 
 
Wij hebben echter niet de illusie dat met handhaving het foutief parkeren voor 100% tegen kan 
worden gegaan. In een winkelstraat als de Beatrixstraat blijft de verleiding om “even” te gaan staan te 
groot. 
 
In de avonduren wordt er veelvuldiger in de middenberm geparkeerd dat overdag. De handhaving is 
dan zeer beperkt. 
 
Gehandicapten 
In de oude Beatrixstraat (winkelerf) konden mindervaliden hun auto op vele plaatsen parkeren indien 
zij gebruik maakten van een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) en parkeerschijf. 
De nieuwe inrichting van de straat biedt deze mogelijkheid niet meer. De smalle rijbanen bieden 
hiervoor geen ruimte. Parkeren op de trottoirs is niet toegestaan. 
De Raad heeft besloten dat in de Beatrixstraat parkeren niet meer wordt toegestaan. Derhalve zijn er 
in de straat ook geen aparte gehandicaptenparkeerplaatsen aangelegd. 
 
In de evaluatieperiode is gebleken dat veel gehandicapten de nieuwe situatie niet begrijpen. Zij 
parkeren veelvuldig in de middenberm, 
tussen de bomen. Parkeerbeheer en 
de handhavers van VVH hebben de 
afgelopen maanden consequent 
waarschuwingen uitgedeeld, uitleg 
gegeven en soms een bekeuring 
uitgeschreven. Het aantal fout 
parkerende gehandicapten is gestaag 
afgenomen. 
De enige plek in de Beatrixstraat waar 
nog wel geparkeerd mag worden met 
een GPK en parkeerschijf is op het 
brede gedeelte ter hoogte van de 
Hema. Hier kan een auto staan zonder 
het overige verkeer te hinderen. Daar 
wordt dan ook regelmatig gebruik van 
gemaakt. 
 
De indruk bestaat dat het wenselijk is 
om op de parkeerterreinen achter de 
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Beatrixstraat, zoals Breewater en Gravenstraat, extra gehandicapten parkeerplaatsen aan te leggen. 
De bestaande plaatsen op deze locaties zijn veelvuldig bezet. Maar tot op heden hebben wij van de 
gebruikers nog geen klachten ontvangen over het vermeende tekort. Het is dus goed mogelijk dat 
deze groep alternatieve locaties vinden om te parkeren. Dat kunnen normale parkeerplaatsen zijn of, 
zoals op de Gravenstraat, in het parkeerverbod achter de winkels.  
 
Wij blijven de komende tijd de situatie monitoren om te bezien of normale parkeerplaatsen op de 
parkeerterreinen moeten worden omgebouwd naar gehandicaptenparkeerplaatsen. 
 
Fietsen 
Op de trottoirs langs de winkels staan vrijwel 
geen (brom)fietsen meer. De meeste fietsen 
staan nu in de middenberm, netjes tussen de 
bomen. Er zijn op diverse plaatsen 
fietsenrekken (nietjes) geplaatst die goed 
gebruikt worden. Veel fietsers willen hun fiets 
graag met een slot aan straatmeubilair 
bevestigen. Toch worden ook buiten de 
fietsenrekken fietsen en brommers geparkeerd. 
 
Het is wenselijk om op sommige plekken waar 
bezoekers van het centrum graag hun fiets 
neerzetten extra fietsenrekken te plaatsen. Te 
denken valt dan aan de omgeving van de 
Keizerstraat en de oostelijke Kop van de 
Beatrixstraat. In het westelijk deel van de 
Beatrixstraat zijn de uitbreidingsmogelijkheden voor fietsenrekken beperkt vanwege de weekmarkt. 
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Evaluatie	voorzieningen	in	de	straat	
 
Bij de herinrichting zijn in de straat enkele voorzieningen aangebracht die speciale aandacht vroegen. 
Enerzijds omdat hier klachten over kwamen en anderzijds omdat hier ontwikkeling over te verwachten 
zijn.  
 
Snelheidsremmers 
De straat is ingericht als een straat met een maximum snelheid van 30 km/u. Om aan de eisen van 
een dergelijke straat te kunnen voldoen moet de straat zodanig zijn ingericht dat deze snelheid 
redelijkerwijs niet wordt overschreden. Aangezien het ontwerp van de Beatrixstraat voorziet in rechte 
rijbanen, is het noodzakelijk om op enkele locaties snelheidsremmers aan te brengen.  
Normaal gesproken wordt gekozen voor verkeersdrempels of –tafels. Aangezien gekozen is voor een 
gering hoogteverschil tussen trottoir en rijbaan, is het niet mogelijk een goede verkeersdrempel aan te 

brengen. De ontwerper heeft met het oog 
hierop gekozen voor stroken met 
natuursteen. 
 
Het idee hierachter is dat deze stroken 
met grotere stenen de automobilisten, bij 
hogere snelheid, een mate van discomfort 
bezorgen waardoor zij hun snelheid 
aanpassen. 
Inmiddels is gebleken dat automobilisten 
vrijwel geen hinder ervaring van deze 
voorziening. Daarentegen zijn het juist de 
fietsers die klagen over discomfort. 
In de interviews is de zorg uitgesproken 
over het moment dat de kop van de 
Beatrixstraat is her ingericht en het 
autoverkeer rechtstreeks de straat in kan 
rijden. Dit wordt enerzijds als een zeer 
welkome ontwikkeling gezien maar 

tegelijkertijd verwacht met dat de snelheid in het oostelijk deel van de straat omhoog gaat. Een goede 
snelheidsremmer wordt wenselijk geacht. Zeker terrashouders die veelvuldig de rijbaan moeten 
overstekken om klanten te bedienen spreken hun zorg uit. 
De nu gekozen snelheidsremmer moet worden vervangen door een andere type dat past in het 
straatbeeld en wel werkt. 
 
Straatmeubilair 
Lantaarnpalen, vuilnisbakken en fietsenklemmen vervullen in de straat een nuttige functie voor hun 
hoofdgebruik maar tegelijkertijd hebben zij ook een nevenfunctie voor de verkeersregulering. Waar 

deze materialen staan kan bijvoorbeeld 
niet worden geparkeerd of de stoep op 
worden gereden.  
In de middenberm van de Beatrixstraat 
zijn op diverse locaties fietsenrekken 
geplaatst. Het gaat echter te ver om op 
elke plek tussen de bomen dit soort 
meubilair te plaatsen. 
Uit de evaluatieschouwingen en 
interviews is wel gebleken dat een 
uitbreiding aan fietsrekken wenselijk is 
om het parkeren van fietsen beter te 
faciliteren. Maar het is niet noodzakelijk 
dat alle geparkeerde fietsen altijd 
gebruik maken van een fietsenrek. 
Gebleken is de fietsers hun fietsen 
veelal netjes los parkeren tussen de 
bomen, op de standaard.  
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Beelden 
Wat verder nog ontbreekt aan straatmeubilair zijn de beelden die in de straat geplaatst moeten gaan 
worden. Dit betreft een serie beelden die door Woningstichting Den Helder zijn aangeboden, met als 
onderwerp de ambachten van de Oude Rijkswerf. Drie van deze beelden komen in de Beatrixstraat. 
Op dit moment is het nog niet duidelijk wanneer en waar de beelden geplaatst gaan worden. 
 
Reclamezuilen 
Bij de herinrichting van de Beatrixstraat zijn 3 reclamezuilen uit het straatbeeld verwijderd. Deze 

zogenaamde MUPI’s moeten vanwege de lopende 
contracten met het reclamebedrijf JCDecaux, 
worden teruggeplaatst. Dit zal de komende 
maanden gebeuren. De plaats waar deze MUPI’s 
moeten komen te staan moet nog worden bepaald. 
Daarbij moet vanuit reclameoogpunt rekening 
worden gehouden met een goede zichtbaarheid. 
Tegelijkertijd mogen deze reclamezuilen niet 
hinderlijk zijn voor voetgangers of het uitzicht 
belemmeren voor het verkeer. 
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Terrassen 
Het realiseren van terrassen in de Beatrixstraat was één van speerpunten waarmee tijdens het 
ontwerp van de straat rekening gehouden moest worden. Het ontwerp voorziet in een breed trottoir 
voor de winkels waar een gevelterras mogelijk is. Daarnaast biedt de middenberm gelegenheid om het 
terras uit te breiden.  
Inmiddels zijn op deze wijze op twee locaties in de straat terrassen gerealiseerd. Deze behoren bij de 
horecagelegenheden “Flow” en “Diverzo”. Daarnaast hebben ook de pizzeria en het Thai’s restaurant 
een gevelterras ingericht. 
 

 
 
 
Waar en de wijze waarop terrassen in de Beatrixstraat mogen worden geplaatst is inmiddels 
vastgelegd in het “Uitvoeringsbesluit bij de Algemeen Plaatselijke Verordening 2012”. Voor 
gevelterrassen is bepaald dat deze in de gehele straat zijn toegestaan. De beperking daarbij is dat de 
exploitant tussen terras en rijbaan, voor de voetgangers, een vrije loopruimte in stand dient te houden 
van 2 meter. 
 
Voor het maken van een terras in de middenberm zijn in het Uitvoeringsbesluit andere regels 
opgenomen. Zo zijn voor de middenberm alleen terrassen toegestaan tussen de Molenstraat en de 
Keizerstraat. Bij de inrichting van het terras moet de exploitant er rekening mee houden dat er 
onderscheid wordt gemaakt tussen de grijze middenstrook en de aan weerzijden daarvan gelegen 
stroken, tussen de bomen. Op de grijze middenstrook mogen alleen lossen voorwerpen worden 
geplaatst, zoals tafels en stoelen. Reden hiervan is dat deze strook gebruikt moet kunnen worden 
door de hulpdiensten. Lossen voorwerpen kunnen snel aan de kant worden gezet in geval van een 
calamiteit. 
Alle vast voorwerpen, zoals terrasschermen mogen alleen in de stroken tussen de bomen worden 
geplaatst.  
 
Er was aanvankelijk bij de inrichting van de straat onduidelijkheid over wat nu wel of niet mocht qua 
inrichting van de terrassen. Dit heeft tot ergernis geleid bij de uitbaters van de terrassen. Inmiddels is 
die duidelijkheid er wel. 

Gevelterras bij Diverzo 
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Terras in de middenberm bij Flow 

Binnen de in het Uitvoeringsbesluit genoemde locaties in de Beatrixstraat is uitbreiding van het aantal 
terrassen zonder meer mogelijk. Het trottoir en de middenberm bieden hiervoor voldoende 
mogelijkheden. 
 
In het Uitvoeringsbesluit is het deel van de Middenberm, tussen de Parallelweg en de Keizerstraat, 
niet vrijgegeven voor terrassen. Voor dit gebied is namelijk een overeenkomst met de markt 
afgesloten. 
Dit betekent niet dat een terras in dit gebied niet mogelijk is. Indien in de toekomst, zich in dit gebied 
een horecaontwikkeling met terras aandient, zal voor die specifieke ontwikkeling maatwerk moeten 
worden geboden. In dat geval wordt overleg met de markt gepleegd om het plan in te kunnen passen.  
Het Uitvoeringsbesluit APV 2012 zal dan worden aangepast. 
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Markt	
 
De markt heeft een belangrijke functie voor de beleving en levendigheid van de binnenstad. In het 
participatieproces is door de markt aangegeven dat de Beatrixstraat dé locatie is waar de markt kan 
floreren en waar deze een meerwaarde heeft voor de binnenstad. 
In het ontwerp van de Beatrixstraat is dan ook rekening gehouden met het kunnen faciliteren van de 
markt. De geringe niveauverschillen en de plek waar straatmeubilair is geplaatst zorgde ervoor dat in 
de praktijk de markt er direct redelijk makkelijk in paste. 
Een voordeel van de huidige inrichting van de straat is dat de markt nu meer aaneen gesloten kan 
worden opgesteld. In het verleden zorgden de octogonen in de straat voor onderbrekingen in de rij 
marktkramen. De huidige opstelling zorgt voor betere voetgangersstromen. Ook de middenberm kan 
als zodanig een goede functie vervullen. Deze wordt voorts gebruikt als fietsenstalling.  
 
De markt heeft zelf goede afspraken gemaakt met de marktkooplieden over het opbouwen van de 
markt en het bereikbaar maken van de marktkramen met voertuigen. Er zijn geen problemen op dit 
gebied. Het parkeren van marktvoertuigen is door de markt goed geregeld en leidt niet tot problemen. 
Het  gratis kunnen parkeren in bijvoorbeeld de Sluisdijkgarage biedt uitkomst voor een deel van de 
marktkooplieden en personeel. 
 
Terrassen 
De markt is voor de ontwikkeling van terrassen in de Beatrixstraat, ook als dat binnen het marktterrein 
zou gebeuren. Zij zullen hier hun volle medewerking aan geven. Terrassen versterken de markt. 
 
Problemen 
Gebleken is dat er toch enkele knelpunten optreden waar de markt graag verbetering in ziet. 
 
Jumboblokken 
De tijdelijk geplaatste jumbo-blokken bij de stadsafsluiting leveren op enkele plekken problemen op 
voor de marktkooplieden bij het manoeuvreren met hun (grote) voertuigen. De blokken worden 
vervangen door permanent straatmeubilair. Daarbij zal rekening gehouden worden met deze klacht. 
 
Doorsteek Gravenstraat – Kerkstraat 
Tijdens de markt is deze verbindingsroute open voor autoverkeer. Het laad- en losgebied achter de 
V&D moet bereikbaar blijven. De markt is van mening dat hierdoor gevaarlijke situaties ontstaan 
tijdens het op en afbreken van de markt. Zij zien graag dat met name in de namiddag de doorgang 
kan worden afgesloten voor auto’s, zodat veilig kan worden gewerkt. 
Dit is geen nieuwe situatie. Ook vóór de herinrichting was deze doorsteek open voor autoverkeer en 
staat daardoor los van de nieuwe inrichting Beatrixstraat. Samen met de politie zal de situatie worden 
onderzocht en besproken met de markt. 
 
Afsluiten markt 
Het marktterrein wordt nu afgezet met oranje pionnen. Dat is niet fraai en regelmatig niet effectief. De 
markt zou graag zien dat er verplaatsbare palen worden aangebracht aan de uiteinden van de markt. 
Deze staan normaal uit het zicht “geparkeerd”. Alleen tijdens de markt zorgt markt er zelf voor dat de 
palen in de weg worden geplaatst.  
Inmiddels is gebleken dat bij het ontwerp hiervoor wel een plan is gemaakt maar dat dit niet verder is 
besproken/uitgevoerd. Dit zal alsnog gebeuren. 
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Evaluatie	stadsafsluiting	
 
Binnen het evaluatieproces is speciale aandacht gegeven aan het autovrij gemaakt gebied in de 
Beatrixstraat. Daarbij is gekeken naar de wijze waarop het autovrije karakter wordt afgedwongen en 
naar de grootte van het afgesloten gebied. 
 
Huidige situatie 
Uit het participatieproces kwam de wens naar voren om de Beatrixstraat verkeersluw te maken, maar 
auto’s wel in enige mate toe te staan in de straat. Deze wens is ingevuld door het gebied, ter hoogte 
van de Keizerstraat, gedurende een deel van de dag, autovrij te maken.  
Er zijn borden geplaatst waarmee de straat dagelijks tussen 11.00 en 18.00 uur is gesloten voor 
motorvoertuigen. De stadsafsluiting zorgt er ook voor dat doorgaand verkeer door de Beatrixstraat in 
genoemde periode niet meer mogelijk is. Alleen bestemmingsverkeer maakt dan nog gebruik van de 
straat. 

In eerste instantie was de stadsafsluiting aangegeven met alleen verkeersborden. Reden hiervoor was 
dat de automatische afsluitpalen nog niet in bedrijf gesteld konden worden. Het inrijverbod werd 
echter massaal overtreden. Daarom is gedurende enkele weken gebruik gemaakt van 
verkeersregelaars. Hierdoor werd de situatie duidelijker voor het publiek.  
 
Voor de wijze waarop de Beatrixstraat is afgesloten, is gekozen voor alleen maatregelen in de rijbaan. 
Palen in het trottoir en de middenberm zijn in eerste instantie weggelaten. Voorkomen moest worden 
dat het straatbeeld te veel “vervuilde”. 
 
Als snel bleek dat een bepaalde groep automobilisten zich niet laat tegenhouden door de 

stadsafsluiting. Zij kiezen ervoor om 
met de auto over het trottoir, langs 
de afsluiting te rijden. Dit gebeurt 
soms met hoge snelheid. Ook komt 
het voor dat men de, van de andere 
zijde afgesloten, linker rijbaan 
neemt, om vervolgens via het 
zebrapad bij de Keizerstraat, naar 
de rechterrijbaan te rijden. 
De vele klachten over de gevaarlijke 
situaties die hierdoor ontstonden 
hebben ons genoodzaakt om deze 
capriolen tegen te gaan door alsnog 
palen te plaatsen. In afwachting van 
de levering van de bestelde palen 
zijn direct zgn. “Jumboblokken” 
geplaatst. Zodra de palen zijn 
geleverd worden deze blokken 
vervangen door palen die passen in 
het straatbeeld. 

Stadsafsluiting met geplaatste Jumbo-blokken

Autovrije gebied Beatrixstraat 
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Verkeersveiligheid 
Op het gebied van de verkeersveiligheid is in de evaluatieperiode een probleem geconstateerd dat 
heeft te maken met het niet tijdig herkennen van de aanwezigheid van de verzinkbare paal. 
 
De locatie is volgens de richtlijnen van het CROW ingericht. Dit houdt in: 

- ledverlichting in de bovenrand van de paal 
- markering op de rijbaan (witte punt) 
- 3 kleurige signaleringslamp  
- waarschuwingsbord dat er een beweegbare paal in het wegdek zit. 

 
Ondanks deze maatregelen is het nu 3 keer voorgekomen dat een voertuig in botsing kwam met de 
omhoogkomende afsluitpaal. Twee keer betrof het een snorfietser en 1 keer een politieauto. Eén van 
de snorfietsers had serieus letsel. 
 
In alle gevallen kwam de paal omhoog nadat een auto was doorgelaten. Alle veroorzakers gaven aan 
de aanwezigheid van de paal niet te hebben onderkend. In samenwerking met de politie is bekeken 
hoe een en ander duidelijker kan worden aangegeven. 
De situatie zal worden verduidelijkt door het aanbrengen van: 

- een verhoging in de rijbaan, vóór de paal, zodat (brom)fietsers niet geneigd zijn over de paal 
te rijden; 

- een extra signaleringslamp aan de linkerzijde van de paal, zodat aan weerzijden van de weg 
een lamp de situatie aangeeft; 

- voorwaarschuwingsborden die de weggebruiker wijst op de aanwezigheid van de afsluitpaal. 
 
Relatie met de omgeving 
De stadsafsluiting beperkt de mogelijkheden om met de auto van de westzijde van het centrum naar 
de oostzijde te rijden en vice versa. Dit was een van de klachten in de bezwaarschriftenprocedure 
tegen het genomen verkeersbesluit. 
Gedurende de afsluitperiode van 11.00 uur tot 18.00 uur dient men om te rijden via de Parallelweg – 
Ruyghweg en Fabrieksgracht. Overigens moest men dit al jaren doen als in de Beatrixstraat de 

weekmarkt of de Juttersmarkt 
wordt georganiseerd. Het 
omrijden werd als lastig 
ervaren. 
 
De kruising Kievitstraat – 
Parallelweg - Ruyghweg is 
inmiddels heringericht tot 
rotonde en op het kruispunt 
Ruyghweg - Fabrieksgracht is 
de voorrang aangepast. 
Hierdoor is de 
verkeerswikkeling op de route 
aanzienlijk verbeterd. Men 
kan nu redelijk snel van 
oostelijke zijde van het 
centrum naar de westzijde 
rijden en andersom. 
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Uitbreiding	van	de	stadsafsluiting	
 
Een belangrijke onderzoeksvraag die de Raad heeft gesteld is of het wenselijk en mogelijk is om een 
groter deel van de Beatrixstraat autovrij te maken. 
Nu is het gedeelte van de Beatrixstraat, tussen de Langestraat en de Wezenstraat, tussen 11.00 uur 
en 18.00 uur, afgesloten voor autoverkeer. 
 
Aanpassen tijden stadsafsluiting 
De tijden van de geslotenverklaring sluiten nu aan op de raamtijden voor expeditieverkeer in de 
voetgangersgebieden. De gedachte er achter is dat het wenselijk is de straat autovrij te maken op de 
momenten dat er veel winkelend publiek in de straat aanwezig is. De gekozen tijden sluiten daar goed 
op aan. 
Ons is in de gesprekken die zijn gevoerd met HOB en ondernemers niet gebleken dat uitbreiding van 
de tijden noodzakelijk is. In de ochtenden is het redelijk rustig in de straat. Verkeer door de straat is 
dan niet storend. De hoeveelheid auto’s die in de ochtend door de straat rijdt is ook beperkt (75 per 
uur). Wel is aangegeven dat de terrassen ook vaak worden gebruikt na 18.00 uur. Dan is openstelling 
wel storend. Aangezien terrasgebruik seizoen gebonden is, zou overwogen kunnen worden om in de 
periode van 1 mei tot 1 oktober de straat af te sluiten van 11.00 tot 21.00 uur.  
Op zondagen is de stadsafsluiting nu niet in bedrijf. Terrashouders geven aan dat de afsluiting in 
genoemde periode ook van kracht zou moeten zijn op zondagen. 
Vanuit het oogpunt van de terrashouders begrijpen wij de wenselijkheid van deze uitbreiding. Wij 
vinden het echter op dit moment nog niet dringend noodzakelijk. Wij zouden een dergelijke wijziging 
willen koppelen aan eventuele wijzigingen in de straat in combinatie met de herinrichting van het 
Stationsvoorplein. 
 
Aanpassen afgesloten gebied 
Wij hebben bekeken of de volgende weggedeelten kunnen worden toegevoegd aan het autovrije deel 
van de Beatrixstraat: 

1. Wezenstraat – Molenstraat 
2. Molenstraat – Westgracht 
3. Kerkstraat – Langestraat 
4. Parallelweg – Kerkstraat 

 
Wezenstraat - Molenstraat 
Aan dit deel van de Beatrixstraat is het terras van “Diverzo” gesitueerd. Daar is ook onlangs de 
pizzeria geopend die een klein terras voor de deur heeft opgezet. Aan de overkant van de straat 
worden panden gesloopt, zodat de Halter Sluisdijk kan worden gebouwd. Wel zien we bij het Thai’s 
restaurant een klein terras. Of de hier nog te vestigen “Subway” een terras gaat exploiteren is nog niet 
bekend. 
 
De aanwezigheid van terrassen zou een reden kunnen zijn om ook dit deel van de straat autovrij te 
maken. 
 

 
rood = autovrije zone      groen = optioneel autovrij      symbool = terras 

Voor de verkeerafwikkeling in het oostelijk deel van het centrum betekent afsluiting een verslechtering 
van de bereikbaarheid. Het parkeerterrein Breewater is dan alleen nog bereikbaar via de Westgracht 
en Breewaterstraat. Dit zijn geen ruim bemeten straten. Goed en eenvoudig te bereiken 
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parkeerterreinen en –garages zijn van essentieel belang voor de beleving van de bezoeker van het 
centrum. Daar begint tenslotte het centrumbezoek mee. 
 
Belangrijk is voorts de ontwikkeling van het Anton Pieckplein. Voor dit plein wordt de Prinsenstraat 
afgesloten. Dit heeft gevolgen voor de verkeersafwikkeling in de buurt. Op dit moment is nog niet 
precies bekend hoe de verkeersafwikkeling rond het Anton Pieckplein georganiseerd gaat worden. 
Hiervoor loopt nog een participatieproces. 
 
De Wezenstraat wordt door de realisatie van het Anton Pieckplein een meer belangrijke 
ontsluitingsstraat voor het achterliggende gebied rond de Californiestraat. 

Als, door het verruimen van het autovrije gebied 
in de Beatrixstraat, de Wezenstraat niet meer 
aansluit op de Beatrixstraat, zal verkeer via het 
Breewaterplein naar de Molenstraat moeten 
worden geleid (rode route). Het is evenwel goed 
mogelijk dat de rijrichting in de Wezenstraat zal 
worden omgedraaid vanwege de realisatie van 
het Anton Pieckplein. In dat geval is deze straat 
alleen nog bereikbaar via de Westgracht en het 
parkeerterrein (groene route). 
 
Het is daarom verstandig de ontwikkelingen rond 
het Anton Pieckplein af te wachten alvorens 
wordt besloten tot uitbreiding van het af te sluiten 
gebied. 

 
Wezenstraat - Westgracht 
De Kop van de Beatrixstraat moet nog worden heringericht, zodat verkeer straks rechtstreeks van de 
Zuidstraat de Beatrixstraat in kan rijden. Bij die herinrichting is het bedoeling dat de uitstraling van de 
Beatrixstraat zoveel mogelijk wordt doorgetrokken tot aan de aansluiting met de Zuidstraat. In ieder 
geval is afgesproken dat de parkeergarage Sluisdijk via de Beatrixstraat – Sluisdijkstraat bereikbaar 
gemaakt moet worden. 

Daardoor is het afsluiten van dit deel van de straat niet wenselijk.  
Voorts moet verkeer vanuit de Molenstraat (parkeerterrein Breewater) via dit deel van de Beatrixstraat 
weg kunnen rijden. Ook daardoor is autovrij maken geen optie. 
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Kerkstraat - Langestraat 
Dit deel van de Beatrixstraat is bij de eerste plannen voor de inrichting van de Beatrixstraat buiten de 
stadsafsluiting gehouden. Hierdoor was het mogelijk om in dit deel van de Beatrixstraat extra 

parkeerplaatsen aan te leggen op de middenberm. Nu de Raad heeft besloten geen parkeerplaatsen 
toe te staan in de Beatrixstraat is er op zich geen noodzaak meer op dit deel van de straat auto’s toe 
te laten. 
Verplaatsing van de afsluitpaal naar de locatie bij de Kerkstraat (Gravenstraat) is ook logischer voor 
het verkeer. Als men dan tot aan de afsluiting rijdt, kan men via de Gravenstraat weer weg, net als nu 
bij de locatie Wezenstraat het geval is. In de huidige situatie worden automobilisten pas verderop in 
de straat geconfronteerd met de afsluiting. Alleen door te keren kan men dan weg. 
 
Op dit moment wordt er in dit deel van de Beatrixstraatstraat nog gebouwd. Ook zijn er in dit deel van 
de straat nog geen ontwikkelingen qua daghoreca en terrassen. 
Wijziging van de situatie is met het oog hierop niet direct noodzakelijk. 
 
Parallelweg - Kerkstraat 
Een noodzaak tot autovrij maken van dit deel van de Beatrixstraat is niet aanwezig.  

Er zijn geen terrassen en de middenberm wordt hier intensief gebruikt als stalling voor fietsen.  
Vanuit die optiek is er geen directe aanleiding om dit deel van de straat autovrij te maken. Het is niet 
druk met autoverkeer en de auto’s die hier komen geven de straat wel een bepaalde levendigheid die 
voor de beleving niet storend is.  
Afhankelijk van toekomstige ontwikkelingen kan altijd nog besloten worden om dit deel van de straat 
een autovrij karakter te geven.  
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Noodzakelijke werkzaamheden bij wijziging 
Wijziging van de autovrije zone moet plaatsvinden door middel van een verkeersbesluit. De procedure 
voor een dergelijk besluit duurt doorgaans 3 maanden. Tegen een dergelijk besluit kunnen bezwaren 
worden ingediend. De verwachting is dat dit, net als bij het eerste besluit, ook zal gebeuren. Dit 
betekent dat de te doorlopen procedure wordt verlengd met 6 tot 18 maanden. Een en ander 
afhankelijk van een eventueel beroep dat wordt ingesteld. 
 
Nadat deze procedure is doorlopen moet de stadsafsluiting worden verplaatst. In bijna alle gevallen is 
het dan ook nodig de apparatuur uit te breiden. Hieraan zijn aanzienlijke kosten verbonden. Gedacht 
moet worden aan € 25.000,-- per extra te plaatsen afsluitpaal. 
 

1. Wezenstraat – Molenstraat 4 extra palen 
2. Molenstraat – Westgracht 2 extra palen  
3. Kerkstraat – Langestraat 2 extra palen 
4. Parallelweg – Kerkstraat 4 extra palen 

 
Advies autovrij maken 
Op dit moment wordt er nog gebouwd in de straat waardoor het beeld aardig is verstoord. Voor het 
aanpassen van de stadsafsluiting is vooralsnog geen directe noodzaak aanwezig. Advies is om de 
komende 2 jaar de ontwikkelingen af te wachten. Als de werkzaamheden aan het herinrichten van het 
Stationsvoorplein van start gaan is er een beter beeld van de situatie in de Beatrixstraat. 
Mocht het dan noodzakelijk blijken de stadsafsluiting aan te passen dan kunnen de benodigde 
werkzaamheden en investeringen wellicht aan dat plan worden gekoppeld. 
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Beheer	
 
In de gehouden interviews is vaak de zorg uitgesproken over de materiaalkeuzes en het beheer van 
de straat. Hoewel dit niet direct onderdeel van de evaluatieopdracht was menen wij toch dat de 
gemaakte opmerken moeten worden vermeld. 
 
Genoemd zijn: 

- Straatstenen worden heel snel smerig 
- Stenen langs de gevels liggen nu al ongelijk en los 
- Spoorvorming langs de gevels 
- Onkruid en mosgroei tussen de stenen 
- Vulling boomkorven ligt los en vervuild de wandelpromenade 
- Palen borden staan scheef (aangereden) 
- Bomen groeien erg snel, beperken zon op terrassen 

 
Het beheer van de straat zal worden meegenomen in de visie “Nieuw perspectief op de openbare 
ruimte” dat binnenkort aan de Raad zal worden aangeboden. 
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Conclusies	
 
De verkeerssituatie in de Beatrixstraat heeft zich de afgelopen maanden in positieve zin ontwikkeld. 
Ingrijpende aanpassingen zijn niet nodig. Wel dienen de volgende zaken te worden verbeterd: 

- Verkeersdrempels anders inrichten; 
- Stadsafsluiting beter zichtbaar maken; 
- Betonblokken rond stadsafsluiting vervangen door passend straatmeubilair; 
- Extra fietsklemmen plaatsen; 
- Beelden plaatsen. 

 
Het parkeren in de straat in redelijk onder controle maar handhaving blijft noodzakelijk. 
 
De terrassen die inmiddels in de straat gerealiseerd zijn geven een gezellig beeld. Uitbreiding is 
wenselijk maar afhankelijk van nieuwe horecaontwikkelingen in de straat.  
 
Uitbreiding van het autovrije gebied is mogelijk. De hoeveelheid autoverkeer in de straat is relatief laag 
waarmee het doel is bereikt, namelijk de straat verkeersluw maken. 
In de straat vinden nog bouwwerkzaamheden plaats die het voetgangersverkeer verstoren. En de 
effecten op de verkeerscirculatie in het centrum, vanwege bijvoorbeeld de ontwikkeling van het Anton 
Pieckplein, zijn nog niet duidelijk. Wij achten het daarom verstandig om voorlopig een pas op de plaats 
te maken ten aanzien van wijziging van de autovrije zone. 
 
De voorgenomen herinrichting van het Stationsvoorplein achten wij een goed moment om wederom 
naar de mogelijkheden te kijken, mede omdat beide projecten een relatie met elkaar hebben. 
 
 


