Art 34 vragen

15 April 2021
“Schriftelijke vragen aan het College”

Naar aanleiding van de Raadsinformatiebrief: structurele uitbreiding sluiting
gemotoriseerd verkeer boulevards.
Onderwerp
Hoe maken we de Boulevards verkeersveiliger en aantrekkelijker om er te
wandelen, recreëer, wonen, werken, te fietsen en het rondje Boulevard met
de auto te rijden.
De volgende overwegingen:


De ChristenUnie onderschrijft de problemen die er op de boulevards
zijn wat betreft verkeersbewegingen en overlast.



Deze verkeersbewegingen, auto’s, ronkende motoren, scooters en
brommers (scheuren links en recht langs de auto’s) brengen de
gebruikers/wandelaars op de boulevards in gevaar.



En zorgen voor geluid ‘s overlast voor de bewoners gezien de snelheid
waar mee gereden wordt en het scheuren door de bochten, zeker bij
het kruispunt met de Coosje Buskenstraat, opgang Boulevard.



Horecapersoneel moet met gevaar voor eigen leven en met volle
dienbladen met glazen, borden en bestek enz. de rijbaan oversteken.



Regelmatig leidt dit tot gevaarlijke situaties voor het personeel en de
gebruikers van de rijbaan.



Het oversteken van de rijbaan van de boulevards levert ook gevaar op
voor kinderen en ouderen die soms geen zicht hebben op de
verkeerssituatie vanwege snelheid van het verkeer.



Door de inrichting van de boulevards (een lange smalle fietsstraat twee
richting ‘s verkeer en waar ook auto’s eenrichting ‘s verkeer rijden)
wordt er veel te hard gereden door personen die niet komen om van de
boulevard/strand te genieten maar om met veel kabaal, muziek en
snelheid de boulevard te gebruiken als alternatieve racebaan. En
daarnaast ook nog dubbel parkeren om een gezellig praatje te maken
met elkaar.
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Voorstel
De ChristenUnie heeft een impressie gemaakt om de veiligheid en het
verblijfs en woonplezier te verbeteren op de Boulevards. Deze impressie geeft
aan hoe met weinig kosten de veiligheid verhoogd kan worden voor
bewoners, ondernemers met hun personeel en bezoekers van de boulevards.
Deze impressie kan uitgebreid worden, bijvoorbeeld met verkeers remmende
maatregelen, bloembaken enz.
De impressie geeft aan: meerdere zebrapaden aan te brengen op de
boulevards bij alle horecagelegenheden, kruispunten, opritten van de
boulevards en bij Michiel de Ruyter (de banken met zicht op zee).
Daar kunnen zebra’s zo breed als bij de opgang leeuwentrappen aangebracht
worden. Om meer een Boulevard plein te creëren waar gezellig geflaneerd
kan worden en de beide zijden (wandel trottoirs) met elkaar te verbinden.
Door de zebrapaden op de gehele Boulevards wordt de snelheid uit het rijden
gehaald en neemt de veiligheid toe en overlast af. Er ontstaat veel meer een
“boulevard plein” over de gehele Boulevard, waar bezoekers veilig over
kunnen steken en flaneren en veiliger de horecazaken kunnen bereiken.
Er zal minder gebruik gemaakt worden van de boulevards door verkeer,
diegene die er alleen maar hard overheen willen rijden met auto’s, motoren
en scooters met veel muziek en knetterende motoren.
Financiële onderbouwing is er door het herinrichting ‘s krediet van de Coosje
Buskenstraat, wat door het college al is aangeven hieruit ook aanpassingen
aan de boulevard te willen financieren.
Art. 34 Vragen aan het college
1. Deze impressie te delen met de wijktafel Boulevards bewoners en de
ondernemers en hun reacties weer te geven aan de indieners van deze
Art. 34 vragen.
2. Deze impressie en onderbouwing mee te nemen in de overweging van
maatregelen wat betreft: structurele uitbreiding sluiting gemotoriseerd
verkeer boulevards en in de plannen die in voorbereiding zijn wat betreft
aanpassing Coosje Buskenstraat en Boulevards.
3. Reactie te geven als College op de overwegingen, voorstel en de ideeën
die in deze impressie aangereikt worden.
4. Deze impressie voor te leggen aan de ambtenaar verkeer, binnen de
organisatie zodat deze ook verkeerstechnisch ernaar kan kijken en advies
kan geven.
Met vriendelijk groet,
Coen van Dalen
Fractie voorzitter ChristenUnie
Bijlage: impressie/praatstuk Inrichting Boulevard.
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