
Aan de gemeenteraad en commissieleden en  

 

Burgemeester en Wethouders van gemeente Den Helder.           05-03-2016 

 

Geachte  Raads-en commissieleden en B&W, 

 

Den Helder is een fijne stad om in te wonen. De stad heeft veel potentie wat betreft 

werkgelegenheid. De offshore biedt hierin veel kansen.  

Maar het toerisme is minstens zo groot. Toch is er in deze sector nog veel meer uit te halen. 

Den Helder heeft prachtige mogelijkheden om de toeristen naar haar stad  en stranden te 

verleiden. Vooral de stranden zijn prachtig en erg in trek bij de Duitse en Belgische toerist. Zij 

komen voor de rust en de ruimte. Deze ruimte biedt het strand van Den Helder. 

Het strand van Den Helder heeft 1 paviljoen bij strandopgang Duinoord. Bij opgang 

Huisduinen mist men al een paar jaar een paviljoen en is daarom minder aantrekkelijk dit 

strand te bezoeken. 

Als ondernemer in Den Helder hebben wij een plan ontwikkeld wat voor de toeristische 

sector  een flinke boost kan geven.   

Het betreft hier een visie in algemeene zin over de locatie Huisduinen en daarin een aantal 

specifieke gebouwen zoals, Storm aan Zee.( Grondige verbouwing.) en een nieuw 

strandpaviljoen aan de voet van de dijk, op de plek waar al jaren een strandtent heeft 

gestaan.   

Dit samen met Fort Kijkduin, de Toren en Nogal Wiedus vormt een schitterend geheel aan de 

kop van de dijk en bij de strandopgang maar ook een enorme kans in het kader van het 

toerisme. 

Onze plannen zijn al in een vergevorderd stadium en rijp om aan u te presenteren. De 

Wethouder de heer Krijns heeft al een voorpresentatie mogen zien. 

Wij zouden graag alle politieke partijen benaderen, maar 12 keer een presentatie houden bij 

de fracties is wel heel veel.  Mijn vraag is:  Is het mogelijk binnen kort termijn een presentie 

te geven voor de gehele gemeenteraad? De PowerPoint duurt ongeveer 15 min en zijn 

bereid alle vragen te beantwoorden. 

Bij de conferentie voor ondernemers met de SSN is gebleken dat Den Helder snel aan het 

werk moet om de gewillige toerist die gastvrijheid te bieden wat zij verwachten. 



 

Ik hoor graag van u met vriendelijke groet: 

Namens Storm aan zee. 

Kees Schoemaker. 

Telf nr. 0651845066 

kees@schoemaker.nl 

info@stormaanzee.nl 
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