
Raadsvergadering van 23 januari 2018
Onderwerp: Via twee sporen naar een hoogwaardige inrichting van de boulevard

Agendapunt: 5
De raad van Zandvoort,

Behandelde
het raadsvoorstel “Via twee sporen naar een hoogwaardige inrichting van de boulevard”

Stelt vast dat:
1. in het raadsvoorstel de zgn. schakel met / toegang tot op het strand voor mindervaliden

ontbreekt;
2. ook in de ‘Stedenbouwkundige visie Entree Zandvoort’ voor deze groep de toegang tot het

strand ontbreekt en deze zich vooralsnog beperkt tot de toegang van de boulevards;
3. een groep Zandvoorters, bestaande uit vertegenwoordigers van Rotary Zandvoort,

strandpaviljoen Thalassa en Nieuw Unicum, bezig is met de ontwikkeling van een plan om de
toegang voor mindervaliden tot op het strand mogelijk te maken;

4. er een knip wordt gemaakt in de ontwikkeling van de diverse boulevards;

Overweegt dat:
1. naast de zichtbaar gehandicapten (zoals rolstoel-, rollator- en stokgebruikers e.d.) er een

grote groep met een niet zichtbare handicap is, hetwelk hun mobiliteit beperkt (zoals hart- en
COPD patiënten, mensen met kunstheup of kunstknie);

2. ook ouderen veel baat kunnen hebben bij een mindervalide toegang tot het strand1;
3. het verlengen van ‘Boulevard de Favuage’ met ca. 30 meter richting het Noorden het mogelijk

maakt om binnen een redelijk korte termijn het voorgenomen (deels) particuliere initiatief te
realiseren, omdat het dan gecombineerd kan worden met de ontwikkelingen van het
Entreegebied

4. realisering van een initiatief als dit kan dienen als voorbeeld voor elders;

Roept het college van B&W op:
In het kader van de uitwerking van de Metropoolboulevard, het gedeelte ‘Boulevard de Favauge’
met ca 30 meter richting het noorden te verlengen, zodat een snellere realisatie van het (deels)
particuliere initiatief ten behoeve van mindervalide bewoners en badgasten (zoals een
mindervalidenlift en een trap) mogelijk wordt gemaakt.

Zandvoort, 23 januari 2018

Fractie CDA Fractie Veldwisch

C. Mettes F. Veldwisch

1 Denk aan de explosieve toename van het aantal 65-plussers. In 2020 3,4 miljoen, in 2030 4,1 miljoen,
waarvan 2,1 miljoen 75-plussers.

Optimaliseren strandtoegang voor mindervaliden

Motie



BIJLAGE: ‘Artimpression van het genoemde particuliere initiatief’


