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Nr. RV19.0060 (2019)   Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Behoorlijk Bestuur betreffende de openbare ruimte van Willemsoord   Aan de fractie Behoorlijk Bestuur i.a.a. de leden van de Gemeenteraad  Op 30 juli 2019 heeft u onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over de openbare ruimte van Willemsoord, het antwoord vindt u onder de vraag: 
 
Tijdens een bezoek aan Willemsoord is Behoorlijk Bestuur bij de nieuwe horecagelegenheden 
het volgende opgevallen: 

 Er bij Odeklonje en Costa permanent dranghekken staan, met daarachter stapels 
stoelen bedoeld voor een terras (niet direct aan de gevel) 

 Tevens staat er permanent een urinoir  terwijl die er volgens het bestemmingsplan niet 
mag staan. 

 Tevens komen wij parasols met daarop met grote letters HEINEKEN tegen. 

 
1. Bent u het met ons eens dat dit alles in strijd is met het stedenbouwkundig plan 

Willemsoord van 22 februari 2012. Zo niet waarom niet? Wij zijn het met u eens dat de terrasstoelen niet overal op de juiste plek zijn neergezet. De directeur van Willemsoord BV heeft inmiddels de eigenaren van terrassen daarop gewezen. De terrasstoelen mogen niet permanent buiten staan.  Parasols met merknamen zijn niet toegestaan en zullen moeten worden aangepast. Het urinoir is tijdelijk neergezet in afwachting van een meer definitieve voorziening om te voorkomen dat de historische gebouwen beschadigd worden door de urine van wildplassers. 
 

2. bent u bereidt om tegen deze bovengenoemde  geplaatste items in de openbare ruimte 
handhavend op te treden? Zo nee, waarom niet? Uiteraard zullen de ondernemers gevraagd worden dit aan te passen. Het initiatief daartoe ligt bij de directeur van Willemsoord BV. Het urinoir is op verzoek van de gemeente en de politie geplaatst en kan vooralsnog blijven staan tot de definitieve oplossing is gerealiseerd. Dit om te voorkomen dat de politie frequent moet optreden tegen wildplassers die tijdens uitgaansuren in de rij staan voor de horecagelegenheden.  Zeestad CV/BV werkt aan een plan voor de definitieve inrichting van de openbare ruimte in samenhang met de diverse projecten op Willemsoord.   Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.  Den Helder, 20 augustus 2019    Burgemeester en Wethouders van Den Helder, burgemeester Koen Schuiling   secretaris Robert Reus   


