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> 
Onderwerp: "pilot terrassen middenberm Stationsstraat 
  
Geachte Heer Bodewitz,  
  
  
Na aanleiding van uw mail met betrekking tot de “pilot terrassen Stationsstraat” kan ik u mede delen 
dat Modemannen Wyck, positief hier tegenover staat. 
  
Onze motivatie: 

- Het meer betrekken van het oostelijk gedeelte van de Stationsstraat bij het gehele Wyck. De 
natuurlijke “grens” van de Wilhelminsasingel zal hiermee deels doorbroken worden. 

- Bij meer traffic van passanten wordt het ook interessanter voor nieuwe ondernemingen zich 
hier te vestigen. Dit is goed voor de reeds bestaande retailers, horeca etc. 

- De straat heft de allure en deze kan beter benut worden dan dat nu het geval is, wel is het 
van belang dat er een goede uitstraling aan gegeven dient te worden. Denk hierbij aan 
interieur etc. welk gebruikt gaat worden. Hier is de stad al goed in, zeker op de groetere 
pleinen. 

- De veiligheid dient gewaarborgd te zijn voor de voetgangers en het horecapersoneel welke 
op de terrassen werkzaam zullen zijn. 

- Een goed voorbeeld om de obers niet constant over de straat te laten lopen is het realiseren 
van uitgifte punten op de terrassen zelf voor de koffie en andere dranken, zelfs ook voor 
kleinere gerechten is dit mogelijk. Een goed voorbeeld hiervan heeft café Sjiek in het 
Jekerkwartier. 

- Het omleiden van verkeer geeft ook meer veiligheid. De straten Sint Maartenslaan en 
Sphinxlunet kunnen hiervoor meer belast gaan worden, de bussen zijn immers elektrisch en 
geven geen uitstoot en lawaai meer. 

- Ook voor het autoverkeer is het van belang dit gedwongen rustig te laten rijden, vaak is het 
een racebaan van grote auto’s met bestuurders die andere doelen hebben dan de 
gemiddelde autobestuurder. 

  
Indien u vragen heeft over bovenstaand of aanvullingen hierop wilt ontvangen kunt u mij,  hierover 
contacteren per mail of telefonisch   
  
 Met vriendelijke groet, 
 Modemannen Wyck 


