


Omgevingsvisie 

Den Helder



Kader



Gebiedsbiografie



Het verhaal van Den Helder



De identiteit van Den Helder



Economische dragers:
Haven, Marine, Toerisme, Bollenteelt, Dienstverlening/zorg



Bouwstenen

• Landschap, natuur en stedelijk groen 

Visies zijn er, maar aan een update toe
• 3 wijken en 2 dorpen 

Dorpen zijn onderdeel van eigen omgevingsvisie, met de wijken gaan we in gesprek
• Fort Den Helder/Stelling 

Visie is aan een update toe en krijgt een eigen proces
• Stadshart/Willemsoord 

Visie is actueel en uitvoering is in volle gang
• Maritiem cluster/Havenontwikkeling

Visietraject met de Rijksbouwmeester, eigen proces en dynamiek met externe partijen 
• Schiereiland en 2 Zeeën 

Visie in het ambitiedocument 2.0, provinciale omgevingsvisie en O’visie Julianadorp 
(Duinzoom) en O’visie Huisduinen
• Bollengebied/Koegraspolder 

Onderdeel van Omgevingsvisie Julianadorp



Accenten in aanpak 
met eigen proces in Omgevingsvisie Den Helder

Onderlegger: landschap, natuur, bodem, water, groen
Stap 1: basismateriaal, historie, “foto”, vingerend beleid, uitvoering

Stap 2: in gesprek met stakeholders en komen tot opgaven
Stap 3: richtingen

Wijken : De Schooten, Binnen de Linie, Nieuw Den Helder
Stap 1: basismateriaal, historie, “foto”, vingerend beleid, uitvoering
Stap 2: in gesprek met bewoners, ondernemers, gebruikers, stakeholders en komen tot opgaven

Stap 3: richtingen



Accenten in aanpak met proces dat al loopt

• Fort Den Helder/Stelling 

Visie is aan een update toe en krijgt een eigen proces

 
• Stadshart/Willemsoord 

Visie is actueel en uitvoering is in volle gang

 
• Maritiem cluster/Havenontwikkeling

Visietraject met de Rijksbouwmeester, eigen proces en dynamiek met externe 
partijen 

 
• Schiereiland en 2 Zeeën 

Visie in het ambitiedocument 2.0, provinciale omgevingsvisie en O’visie Julianadorp 
(Duinzoom) en O’visie Huisduinen

 
• Bollengebied/Koegraspolder 

Onderdeel van Omgevingsvisie Julianadorp



Thema’s, inzetten via stadsgesprekken

• Energietransitie & warmtevisie: hoe voorziet Den Helder duurzaam in zijn elektra 
en warmte?

• Klimaatverandering en ruimtelijke adaptatie: hoe gaan we om met een 
veranderend klimaat?

• Aantrekkelijk woon- en verblijfsklimaat: hoe kan Den Helder aantrekkelijker worden 
en blijven als stad om te wonen, werken en te recreëren?

• Een gezonde leefomgeving: hoe kan de omgeving bijdragen aan een sterke 
sociale structuur?

• Jong zijn en opgroeien in Den Helder: hoe is het om in Den Helder op te groeien? 
Wat biedt Den Helder aan kinderen en jongeren en kan dit verder worden 
versterkt?



Maatschappelijk opgaven



Aanpak



Tijdlijn

• September – december 2019: analyse van opgaven, ontwikkelingen & 
gegevens

• Januari - april 2020: verkenningen van toekomstbeelden en bijbehorende 
hoofdrichtingen

• Maart - oktober 2020: nadere uitwerking per deelgebied of thema (met 
belanghebbenden en geïnteresseerden)

• Najaar 2020 – Voorjaar 2021: werken aan het concept, toetsing en opstellen 
ontwerp-omgevingsvisie

• Voorjaar 2021: vaststelling door gemeenteraad
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