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Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie D66 betreffende Gebruik 
parkeerfaciliteiten Willemsoord door reisorganisatie Texel 

 

 
Aan de fractie D66 

i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 
 

Op 19 februari 2019 heeft u onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over het gebruik van de parkeerfaciliteiten 

op  Willemsoord door een reisorganisatie gericht op Texel, het antwoord vindt u onder de vraag: 

 

1. Bent u bekend met dit fenomeen? 

Nee, wij waren niet bekend met dit fenomeen. 

 

2. Bent u het met ons eens dat deze wildgroei van bedrijfsmatig parkeergebruik 

ongewenst is? 

Wij zijn van mening dat de in Den Helder beschikbare parkeerfaciliteiten in hoofdzaak gebruikt 

moeten worden door de belanghebbenden waarvoor deze zijn aangelegd. 

 

3. Is dit wellicht tot stand gekomen in met toestemming van het college? 

Nee, want het parkeren vindt plaats op terreinen die niet in beheer zijn bij de gemeente Den 

Helder. Hierdoor hebben wij geen zeggenschap over het gebruik. Het parkeren op het terrein 

van Willemsoord is evenwel vrij. Daardoor overtreedt de reisorganisatie in feite geen regels. 

 

4. Zo ja, wanneer is dit dan overeengekomen? 

Wij verwijzen naar het antwoord op vraag 3. 

 

5. Zo nee, wat gaat u hiertegen ondernemen? 

Wij hebben overlegd gevoerd met Willemsoord bv. Zij hebben inmiddels 2 keer geconstateerd 

dat de door u genoemde organisatie gebruik maakt van het parkeerterrein op Willemsoord. 

Willemoord treedt in overleg met deze organisatie. Indien er geen bevredigende oplossing 

wordt gevonden zullen wij samen bekijken welke parkeer regulerende maatregelen mogelijk 

zijn om het specifieke probleem op te lossen. 

 

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 6 maart 2019 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  


