
 

      Den Helder, 29 december 2022 
 
 
Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Den Helder 
 
Geacht college, 
 
Net als bewoners en ondernemers lezen wij in de Helderse courant van 28 december 2022 met 
verbazing van de plannen met betrekking tot winkelcentrum Schooten Plaza.  
In reactie vanuit het wijkplatform blijkt dat de gemeente netjes bijeenkomsten heeft gehouden om te 
praten over de omgevingsvisie voor de Schooten. Het bevreemdt ons dan om te horen dat er bij deze 
bijeenkomsten niet is gesproken over de te maken plannen voor het winkelcentrum. Indien dat wel 
was gebeurd, conform de geest van de omgevingswet, dan was bekend geweest welke functies 
Schooten Plaza allemaal heeft op sociaal maatschappelijk niveau.  
 
Nadat er een visie openbaar is gemaakt over de toekomst van de Streepjesberg, met de 
daaropvolgende nodige onrust, waarbij ook niet eerst een gesprek aangegaan was met fc Den Helder, 
de gebruikers er van, gebeurt dit wederom. 
 
Het opstellen van de omgevingsvisie biedt juist een unieke kans om samen met politiek en 
samenleving een integrale visie op de leefomgeving te formuleren. De omgevingsvisie is één van de 
kerninstrumenten van de Omgevingswet. Een instrument dat een cruciale rol speelt in het 
omgevingsbeleid van gemeenten en provincies. Maar hoe vorm je de visie samen met de bestuurders, 
ambtenaren, de samenleving en belanghebbenden? Welke keuzes maak je, met welke ambities ga je 
aan de slag en hoe ontwikkel je een visie die ook écht werkt? Dat zijn de vraagstukken waar we 
samen met de inwoners en ondernemers vorm aan kunnen en moeten gaan geven. 
 
Vragen: 
1. Waarom is er tijdens de bijeenkomsten m.b.t. de omgevingsvisie niet gesproken over deze 

plannen? 
2. Waarom worden plannen nog steeds van bovenaf bekend gemaakt middels een krantenartikel? 
3. Wanneer gaan we als gemeente in de geest van de omgevingswet en omgevingsvisie  werken  door 

eerst in gesprek te gaan met de bewoners en andere belanghebbenden alvorens er een visie naar 
buiten komt zoals nu? 

4. Bent u het met ons eens dat we moeten stoppen met het maken van, en het naar buiten brengen 
van, visies alvorens we met de bewoners en belanghebbenden hebben gesproken om zo onrust 
te voorkomen? 

 
Namens de Stadspartij Den Helder, 
Nadine Gatowinas  
  
 


