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Betreft: Proces Helders Perspectief 

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 

Samen met de Koninklijke Marine en Woningstichting Den Helder hebben wij inmiddels flinke stappen 

gezet om te komen tot een nieuw Helders perspectief, ook met dank aan tientallen enthousiaste 

stadsgenoten tijdens verschillende sessies. De puzzelstukken worden met betrokken organisaties en 

instellingen verdiept, waarbij de uiteindelijke uitkomst een met u te maken gezamenlijk verhaal is. 

Samenwerking Koninklijke Marine, de Energietransitie, Wonen, Leisure, Historie en 

Arbeidscommunicatie zijn de gefocuste thema’s uit het effectgesprek. De resultaten worden in 

september aan u gepresenteerd, waarbij in een interactieve vorm gelegenheid is om het verhaal waar 

nodig te complementeren, te verbreden of om focus aan te brengen.  

 

Vervolgens wordt in de raadscommissie Bestuur en Middelen in september het vervolgproces met u 

besproken, zodat u zelf invloed heeft op de vorm en de doelstellingen van de voortzetting. In oktober 

zal dan intensief samen met u gewerkt worden aan het eindproduct, waarin het verhaal over Den 

Helder haar definitieve vorm krijgt en kaders voor vervolg acties worden gesteld. Aan het einde van 

het jaar kunt u het eindproduct voor vaststelling verwachten. 
 
In een overzicht: 
- Maandag 9 september informatieavond –Inventarisatie Helders Perspectief  

presentatie van de opbrengsten, om vervolgens tot verbreding of focus te komen voor het 
vervolg. 
 

- Maandag 23 september raadscommissie Bestuur en Middelen –Proces Helders Perspectief 
Consultering voor gezamenlijk proces met de gemeenteraad 
 

- Woensdag 2 oktober informatieavond –Bijeenkomst Helders Perspectief 
Het startschot voor de continuering van het proces samen met de gemeenteraad 
 

- Oktober - verschillende sessies Helders Perspectief 
 

- Maandag 16 december 2019– Vaststelling Helders Perspectief 
 
 
De komende periode tot 9 september wordt u met raadsinformatiebrieven, de lokale media en via het 
internet op de hoogte gehouden over het Helders Perspectief. 
 
Den Helder, 12 juli 2019. 
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