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De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 16 september 2019;
constaterende dat:
• op Willemsoord 40 camperstaanplaatsen zijn ingericht;
• het aantal van 40 in werkelijkheid ruimschoots wordt overschreden;
• parkeerplaatsen die bedoeld zijn bezoekers van Willemsoord en
evenementen in beslag worden genomen door de campers;
• bezoekers op uitgaansavonden worden verwezen naar de parkeerplaatsen
bij de campers omdat het niet gewenst is dat wandelaars en auto's door
de steeg bij NJOY gaan;
overwegende dat:
• in het bestemmingsplan geen limiet is opgenomen ten aanzien van het
aantal camperstaanplaatsen;
• het college van burgemeester en wethouder c.q. de burgemeester geen
mogelijkheden zien voor handhaving op grond van het bestemmingsplan
en de APV (beantwoording eerdere raadsvragen);
• het aantal camperstaanplaatsen wordt afgestemd op de ontwikkeling van
de Marine campus aan de Noordoostkant van Willemsoord alsmede op de
verbinding tussen Den Helder en de Koninklijke Marine;
• de gemeente verantwoordelijk is voor de leefbaarheid en veiligheid van
het openbare stadsdeel Willemsoord;
van mening zijnde dat:
• de chaos en overlast op Willemsoord alleen maar is toegenomen;
• er een verhoogd veiligheidsrisico is bij brand in één van de campers;
• maatregelen gewenst zijn ter voorkoming van eenzelfde situatie in het
nieuwe toeristische seizoen;
• het aantal van 40 camperstaanplaatsen niet overschreden dient worden;

draagt het college van burgemeester en wethouders c.q. de
burgemeester op:
1. al het mogelijke te doen ter voorkoming van een wildgroei van campers op
Willemsoord in het nieuwe toeristische seizoen, waarbij het aantal van 40
camperstaanplaatsen als absoluut maximum geldt;
2. de gemeenteraad binnen drie maanden te informeren over de resultaten
hiervan.
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