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Nr. RV19.0007 (2019) 

 

 
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie D66 betreffende Voorgenomen 
vertrek van H&M 

 

 
Aan de fractie D66 

i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 
 

Op 4 januari 2019 heeft u onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over Voorgenomen vertrek van H&M: 

 

 
1. Op welke wijze hebt u - via de eigenaar van de Kroonpassage (antwoord vraag 1) - 

contact gehad met H&M? 
2. Hebt u met de eigenaar van de Kroonpassage ook gesproken over de - te - hoge 

tarieven in de Kroonpassage? 
Ondanks de argumenten van H&M, constateren wij dat er geen gebrek aan kopend 
publiek is voor wat betreft H&M Den Helder. 

3. Hebt u direct contact gehad met H&M? Zo ja, wanneer? 
4. Wanneer hebben er gesprekken plaatsgevonden met de oorspronkelijke eigenaar en 

Helder Vastgoed over een eventuele vestiging van H&M in het voormalig V&D-pand? 
5. Op welke wijze hebt u een rol in het trachten de leegkomende ruimte een nieuwe 

bestemming te geven? Hebt u daarover al contacten met potentiële kandidaten? 
 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt 

 

Wij delen met u de zorg over het eventuele vertrek van winkels uit het stadshart. Onze inzet is erop 

gericht dat de locatie van de voormalige V&D zich in samenhang met de Kroonpassage ontwikkelt tot 

een aantrekkelijk gebied. Wij zijn wel van mening dat we gesprekken daarover met en tussen partijen 

die tot zakelijke overeenkomst moeten komen, niet openbaar kunnen delen.  

Wij krijgen ook veel vragen over de richting van de ontwikkeling van de locatie. Wij stellen u daarom 

voor dat we u in de raadscommissie van 4 maart 2019 onder geheimhouding nader informeren over 

de inzet van het college. Wij zullen de agendacommissie een agenderingsverzoek daartoe doen 

toekomen.  

 

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 5 februari 2019 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  


