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Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie D66 betreffende de situatie op 
Willemsoord. 

 

 
Aan de fractie D66 

i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 
 

Op 23 augustus 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 situatie op Willemsoord: 

 

Bent u geïnformeerd over de onhoudbare situatie op Willemsoord, waarbij sommige 

lieden die behoren tot het uitgaanspubliek op Willemsoord voor ernstige overlast 

zorgen? 

 

Wat is de reden dat het college nog niet tot maatregelen is overgegaan? 

Of bent u van mening dat dit louter de verantwoordelijkheid van de directeur van 

Willemsoord is? 

 

Bent u met ons van mening dat in het geval blijkt dat de situatie nu al onbeheersbaar is, 

moet worden teruggekomen op verdere uitbreiding van horecafaciliteiten (nieuw te 

bouwen horecaplein) op Willemsoord? 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt. 

 

Het gebied Willemsoord met haar voorzieningen, aangevuld en ondersteund met een breed palet aan 

horeca, kan ertoe leiden dat diverse(re) activiteiten een goede en veilige plek vinden in de stad. Beter 

dan voorheen, zonder veiligheidsvragen over o.a. overloop tussen horecagebieden. De rapportages 

van de politie ondersteunen dit beeld. In recente gesprekken tussen gemeente, politie en 

horecaondernemers is naar voren gekomen dat de situatie beter is dan welke we achterlieten. 

Vanzelfsprekend zijn er elementen die zich nog moeten zetten, het is ieders belang daaraan bij te 

dragen  

 

De ondernemers, Willemsoord BV, politie en gemeente werken daarom samen om zaken op 

Willemsoord snel op te pakken wanneer sprake is van ongeregeldheden. Aan de basis daarvan ligt 

het horecaconvenant. De ondernemers hebben bijvoorbeeld gezorgd dat een aantal caféverboden 

aan raddraaiers is opgelegd. Daarnaast zijn door Willemsoord BV en de gemeente enkele 

gebiedsverboden opgelegd en ziet de ingehuurde beveiliging toe op de beperking van de overlast in 

het uitgaansgebied en bij de campers en de schepen.   

 

Incidenten die inherent zijn aan het (uitgaans-)leven betreuren we, maar laten we niet onze ambities  

op Willemsoord belemmeren. We staan voor leefbaarheid op en verdere ontwikkeling van 

Willemsoord.  

 

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 27 augustus 2019 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

burgemeester 

Koen Schuiling  
 

secretaris 

Robert Reus  
 


