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Uitvoering uitstraling winkelstraten en KW Boulevard

Geachte leden van de raad,
In de raad van 12 juni 2018 is besloten om per winkelstraat 100.000, -- en voor de
Koningin Wilhelmina Boulevard 130.000,-- beschikbaar te stellen vanuit de reserve
nieuwe investeringen ten behoeve van de verbetering van de uitstraling van de
Kerkstraat, Hoofdstraat en KW Boulevard. De ondernemers van de winkelstraten
hebben hiervoor een voorstel gedaan. De voorstellen waren toen nog niet concreet
uitgewerkt, maar gaven wel al een richting aan. De daadwerkelijke uitgaven zouden
steeds op basis van een collegebesluit plaatsvinden en daarmee zou ook de
verantwoording aan de raad worden afgelegd. De plannen zijn nu voor een aantal
onderdelen verder uitgewerkt. In deze brief wordt u geïnformeerd over wat er tot nu
met de gelden zal worden gedaan.

Koningin Wilhelmina Boulevard
De banken op de boulevard worden in één stijl gemaakt:
o De Golfbanken blijven
staan.
o De parkbanken worden
vervangen door banken in
dezelfde stijl als de
Golfbank. Het gaat om 2x11
Plane II duo banken.
o Op een gedeelte van de
granieten banken komen
houten plankjes ook in de
stijl van de Golfbank.
o De SOP (senioren
ontmoetingsplek) bank
wordt vervangen, ook in
dezelfde stijl/houtsoort als
de Golfbank.
Voorbeeld Plane II duo bank .

o

o

De banken worden verdeeld over de boulevard en over het pad in het duin.
Een Golfbank wordt verplaatst omdat deze nu te dicht op een granieten
bank staat. Op deze manier krijgen alle banken de ruimte. Zie tekening in
de bijlage
Een aantal fietsnietjes wordt verplaatst waarbij deze bij de afritten worden
geconcentreerd.

Hoofdstraat
De ondernemers van de Hoofdstraat willen op onderstaande punten de uitstraling
van de winkelstraat verbeteren:
o

Door vervanging van de huidige
banken en toevoeging van een
aantal extra banken het verblijf in de
winkelstraat veraangenamen. Bij de
banken zullen de afvalbakken
worden geplaatst. In totaal gaat het
om 10 banken verdeeld over de
winkelstraat.

De banken zijn van hetzelfde bedrijf en in de stijl van de Golfbanken die op de KW Boulevard staan.

o

De locaties waar de fietsen gestald kunnen worden in het winkelgebied
worden op een andere manier georganiseerd door duidelijk gemarkeerde
plekken aangekleed met plantenbakken. De huidige fietsnietjes worden
vervangen en er zal op een drietal
locaties extra fietsnietjes worden
geplaatst: aan de kop van de
Hoofdstraat, aan de zijkant bij de
bloemenwinkel in het smalle gedeelte
van de Hoofdstraat, in het Exterslop en
aan het einde van de Hoofdstraat bij
het muurtje bij het Trefpunt. Op zeven
andere locaties tussen de
plantenbakken zullen fietsnietjes komen
in dezelfde vorm als de huidige
fietsnietjes op de KW Boulevard.
voorbeeld van fietsrekken tussen plantenbakken

o

De plantenbakken zijn van hetzelfde hout als de
banken. Op de bakken zullen markeringen van
een fiets worden aangebracht. Er zullen grassen
in de plantenbakken komen, zoals de sfeer van
het duin ook in de Hoofdstraat terug zal komen.
Op een drietal locaties is het voorstel om
oplaadpunten voor elektrische fietsen te maken.

o

De ondernemers willen de huidige afvalbakken
vervangen voor afvalbakken voor gescheiden afval
(PMD en restafval) met een apart deel voor
sigaretten. Ze willen daarmee voldoen aan het
hedendaagse maatschappelijk verantwoord gedrag.
Er zullen 10 afvalbakken naast de 10 nieuwe banken
worden geplaatst. Deze afvalbakken zijn in dezelfde
stijl als de huidige afvalbakken die ook op de KW
Boulevard staan. Het voorstel is om het gescheiden
inzamelen van afval in de openbare ruimte de
Hoofdstraat als proef te doen. Hierna zal moeten
worden geëvalueerd of het werkt en of het voor
andere delen in de gemeente Noordwijk ook geschikt
zal zijn.

Kerkstraat
De ondernemers van de Kerkstraat willen op vier onderdelen de uitstraling van de
winkelstraat verbeteren:
o

Toevoegen van groen door
middel van plantenbakken en
hanging baskets boven de
straat. Entree Vert kan voor de
aankomende drie jaar aan
lantaarnpalen, de kabels boven
de Kerkstraat en in losse
bakken fleurige bloemen
plaatsen en onderhouden.

Voorbeeld van hanging baskets aan kabels boven de winkelstraat

o

o

o

Om de verbinding met het historische centrum te vergroten is het voorstel
om kunstobjecten in de winkelstraat te plaatsen. Deze worden als
historische route door de straat verlicht. Dit moet nog verder word en
uitgewerkt.
Plaatsen van 10 bordjes op gevels met informatie over de historie van het
pand. Deze bordjes moeten ook onderdeel van bovengenoemde historische
route worden.
In Kerkstraat staan zogenaamde Tulip fietsrekken. Deze worden vaak niet
goed gebruikt; mensen zetten de fiets naast in plaats van in het fietsrek.
Het voorstel is om deze Tulip fietsrekken te vervangen door fietsnietjes.
Daarnaast worden op meerdere plekken in de winkelstraat extra fietsnietjes
toegevoegd.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
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