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F.C. Den Helder                                               

 

Pitch FC Den Helder 

 

Goedenavond dames en heren, 

 

In aansluiting op het plan van Rien de Groot dat er werkelijk schitterend uitziet, vraag ik als voorzitter van FC Den Helder 
ook uw aandacht om vanuit het perspectief van FC Den Helder te kijken naar de nieuwbouw op ons complex 
 

Wat komt er terug na de sloop van de tribune en onderliggende ruimtes? 

 

Deze vraag zingt al drie jaar rond binnen het bestuur van de vereniging. Welke nieuwe ruimtes komen er terug en kan 
verduurzaming direct worden gerealiseerd? 

 

FC Den Helder is een voetbalvereniging met bijna 900 leden met daarnaast ongeveer 1000 mensen die zich verbonden 
voelen met de vereniging. Gelegen in een unieke duinomgeving wordt er zeven dagen in de week door onze leden, maar 
ook buurtbewoners en andere inwoners van Den Helder intensief gebruik gemaakt van de faciliteiten op de 
Streepjesberg. 

 

Naast het voetbal betekent FC Den Helder nog veel meer voor de stad. De vereniging is naast het voetbal ook actief met 
andere activiteiten. Door het openstellen van het sportcomplex en de gebouwen, kunnen velen andere sporters hun 
favoriete sport beoefenen in de eerdergenoemde unieke omgeving. De vereniging bevestigd hiermee ook haar 
maatschappelijke rol voor Den Helder. 

 

Zoals reeds bekend is de tribune al drie jaar niet meer opengesteld voor toeschouwers. Een onderliggend technisch 
rapport, opgemaakt in opdracht van de Gemeente Den Helder, is de reden voor het afkeuren van de tribune en de 
“sluiting” hiervan. In dit rapport werd vastgesteld, dat de branden die er de afgelopen jaren zijn geweest in de ruimtes 
onder de tribune, toch schade had aangericht aan de constructie van het bouwwerk.  Binnen nu en een komende 
periode wordt de 66 jaar oude tribune met alle onderliggende ruimtes gesloopt.  
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Na de brand heeft de vereniging met eigen financiële middelen de onderliggende ruimtes opgeknapt, zodat deze weer 
gebruikt kunnen worden voor de dagelijkse activiteiten. De vereniging heeft hier veel geld ingestoken.  Ook heeft de 
vereniging tussentijds het klein onderhoud aan de tribune en de gebouwen zelf uitgevoerd en de kosten hiervan op zich 
genomen. Door het slopen van de tribune gaan ook de onderliggende ruimtes t.w. de bestuurskamer, twee 
kleedkamers, het archief, de Krijtruimte, diverse materiaalruimtes en de werkplaats onderhoudsploeg verloren. Ruimtes 
die voor de vereniging van cruciaal belang zijn om de dagelijkse verenigings- en de maatschappelijk gerelateerde 
activiteiten te kunnen blijven vervullen.  

 

De tribune om alle toeschouwers onderdak te kunnen bieden, maar ook met name vele oudere en mindervalide leden.  
Zij zijn de laatste jaren bij het gemis aan een tribune met grote getalen weggebleven. Niet goed voor de vereniging en 
zeker ongewenst voor deze mensen. Het contact met deze mensen is een groot gemis. Zij verliezen hierdoor de sociale 
contacten met de andere leden. 

 

Het huidige aantal kleedkamers is absoluut noodzakelijk om de vele teams te kunnen onderbrengen. De norm die de 
KNVB stelt, is minimaal rekening gehouden met een concentraat aan elftallen op een bepaald tijdstip, het bieden van 
veiligheid bij het wisselen van de teams, en het de steeds meer grotere diversiteit in teams. Het behouden van hetzelfde 
aantal kleedkamers is daarom wat het Bestuur betreft, een absolute noodzaak. 

 

Ik denk dat ik u niet hoef te overtuigen van de noodzaak van een materiaalruimte die groot genoeg is om het benodigde 
materiaal deskundig en veilig te kunnen bergen. (Denk hierbij aan ruim 400 ballen, 60 pionnen, 6 poppen, doelnetten, 
loopladders, honderden hoedjes etc..). 

 

Een bestuurskamer is van belang om naast het Bestuur, ook voor de verschillende commissies dagelijks die ruimte te 
kunnen bieden om de bestuurstaken uit te kunnen oefenen en waarbij de privacy van leden, vrijwilligers en 
bestuursleden is gewaarborgd. Dit kan niet plaatsvinden in een ruimte waar altijd inloop is ten behoeve van het 
voorbereiden, coördineren en managen van dagelijks trainingen en wedstrijden  

 

Een onderkomen/werkplaats voor de onderhoudsploeg en de “krijt ruimte” is te verwezenlijken binnen de huidige 
infrastructuur.   
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De archiefruimte heeft de bijzondere aandacht van het Bestuur. Zoals de kaarten nu liggen, gaat deze ruimte niet 
terugkeren. De historische waarde van 110 jaar voetbalgeschiedenis van de voetbalverenigingen HFC Helder, HRC, WGW 
en Watervogels mag absoluut niet verloren gaan. Een eventuele ruimte zou een extra aanwinst zijn, om de erfenis van 
110 jaar Helderse voetbalgeschiedenis veilig te kunnen stellen waar dan ook. Is nieuwbouw niet mogelijk dan de 
mogelijkheid bekijken om het historisch archief elders bij een organisatie onder te brengen zoals bijvoorbeeld de 
“Helderse Historische Vereniging”. 

 

In het eerste kennismakingsgesprek met de nieuwe wethouder Camara heeft de wethouder medegedeeld dat er 
inderdaad een tribune, een materiaalruimte en twee kleedkamers in de vorm van nieuwbouw terugkomt.  De bouw van 
een bestuurskamer hangt echter nog boven het maaiveld. 

 

Daarom ook deze pleit pitch. Ondersteund door de ingediende motie van de gemeenteraad van zowel coalitie- als 
oppositiepartijen van jongstleden 2 november 2022 om FC Den Helder te ondersteunen. De motie is omarmd door het 
college van burgemeester en wethouders. Aan het college wordt mede gevraagd om een uiterste inspanning te doen om 
overeenstemming te bereiken met onze vereniging over en plan van aanpak waarin voldoende recht wordt gedaan aan 
de wensen van de vereniging en van beide partijen hierin. 

 

Wij vragen uw steun om die ruimtes terug te krijgen die verdwijnen met de sloop van de tribune. Met het terugkrijgen 
van de nieuwe ruimtes, ook direct verduurzaming toepassen om toe te werken naar een CO2 neutraal sportcomplex. 
Met een vernieuwd sportcomplex is FC Den Helder voor de komende 30 jaar toekomstgericht gereed. Niet alleen 
kunnen wij dan weer onze dagelijkse activiteiten uitvoeren, maar ook de buurt met haar omgeving en andere duizenden 
sporters kunnen dan weer gebruik maken van ons complex in combinatie met haar omgeving van duinen en strand. Een 
item dat Rien de Groot heel mooi heeft meegenomen in zijn ontwerp. 

 

De vereniging gaat ervan uit dat het betrokken wordt bij het uiteindelijk ontwerp van de bouw en  

uiteraard is de vereniging bereid mee te denken en te werken op financieel gebied om binnen haar vermogen samen 
met de gemeente tot de beste oplossing te komen. 

Jack Jasper 

Voorzitter FC Den Helder 

 

	


