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Toelichting
Dit rapport bestaat uit een aantal bijlagen bij het Uitwerkingsplan Stadshart. In deze bijlagen
zijn facet gerichte notities en visies opgenomen, die als input hebben ingediend bij de
opstelling van het Uitwerkingsplan.
Deze notities en visies zijn tot stand gekomen in een samenwerking tussen de
beleidsafdelingen van de Gemeente Den Helder, Zeestad BV, Willemsoord BV en
marktpartijen.
Het betreft de visies gericht op detailhandel, wonen, economie en horeca. Daarnaast is een
sociaal, economische en cultureel programma opgenomen. Ook is de vergelijking tussen het
Structuurplan Stadshart en het Uitwerkingsplan in dit rapport terug te vinden, net als een
beoordeling van de molen op het Molenplein. Tot slot zijn het geluidsonderzoek en andere
visiedocumenten opgenomen, ten behoeve van de haven en de woningbouw op Willemsoord.

1. Vergelijking Structuurplan – Uitwerkingsplan
De doelstellingen uit het Structuurplan zijn overgenomen in het UP en verder
uitgewerkt, op basis van financiële- en markttechnische aspecten. Een aantal
onderdelen wijkt echter af van het Structuurplan, wat onder andere te maken heeft met
de ontwikkelingen op Willemsoord. Hieronder zijn de overeenkomsten en verschillen
op een rij gezet en waar nodig zijn de keuzes beargumenteerd. Ook wordt aangegeven
welke doelstellingen uit het Structuurplan concreter en haalbaar zijn gemaakt. De
amendementen op het Structuurplan zijn in deze vergelijking volledig meegenomen.
Overeenkomsten tussen Structuurplan en UP
- Er wordt een compacter centrumgebied gecreëerd, door een concentratie van bestaande
stedelijke functies in het kleiner gebied. De nieuw te bouwen publieke voorzieningen
worden zo gepositioneerd ten opzichte van het compacte centrumgebied, dat synergie
ontstaat.
- Meer fysieke verbindingen versterken de relatie tussen het centrumgebied, Willemsoord
en de haven, zoals:
• doorgaande openbare ruimte van stad naar haven;
• openbare kades;
• nieuwe voetgangersbruggen
• extra auto-ontsluiting Willemsoord;
• doorgang door de Kathedraal.
- In de omgeving van het Julianaplein, station en postkantoor wordt het ruimtegebruik
geïntensiveerd door de toevoeging van programma, zoals wonen met zorg, kantoren,
dienstverlening en onderwijs.
- De noordelijke gedeelte van de Koningstraat wordt getransformeerd naar een
woonmilieu. De horeca wordt verplaatst naar drie kleinere horecaclusters: Julianaplein,
Breewaterplein en kop Beatrixstraat.
- Het hoofdwinkelgebied wordt gevormd door de Keizerstraat, Spoorstraat Zuid,
Kroonpassage en de Beatrixstraat. Aan de zuidzijde van de Beatrixstraat wordt ruimte
gecreëerd voor de behoefte aan schaalvergroting dan wel te verplaatsen winkels, in de
vorm van middelgrote detailhandel met een pandsgewijze ontwikkeling. Het
hoofdwinkelgebied is voetgangersgebied.
- Op het knooppunt tussen de Beatrixstraat en Willemsoord worden kunst en cultuur
geconcentreerd.
- Er vindt een kwaliteitsimpuls plaats in het winkelgebied, door het verwijderen van de
droogloop, het stimuleren van wonen boven winkels en het verbeteren van de
beeldkwaliteit van winkelpuien.
- Het bestaande woongebied krijgt een kwaliteitsimpuls door het toevoegen van groen, het
verhogen van het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte, het oplossen van
achterkantsituaties en het stimuleren van particuliere woningverbetering.
- Een stadspark wordt aangelegd, met behoud van de panden aan de Prins Hendriklaan.
De schaal van het nieuwe woonmilieu rondom het park sluit aan op de omgeving.
- In het gebied tussen de Weststraat en voormalig huis Tijdverdrijf wordt een bijzonder
woonmilieu met zicht op zee gerealiseerd.
- Aan het stadshart worden ruim 1.000 toegevoegd, in de vorm van nieuwe, aantrekkelijke
woonmilieus. Het aanbod bestaat grotendeels uit grotere woningen in de koop- en
huursector. Het merendeel van de nieuwe woningen bestaat uit appartementen. De
grachtengordel en dijkbuurt lenen zich voor een luxe woonmilieu.
- Op Willemsoord Zuid wordt een gemengd programma voorzien van voorzieningen en een
ondergeschikte woonfunctie. De detailhandel mag niet concurrerend zijn voor het
winkelgebied.
- De ruimtelijke structuur van het oude centrum (straten, kleine korrelgrootte
bebouwing)onderscheidt zich van Willemsoord (plekken, wisselende korrelgrootte
bebouwing).
- De werkgelegenheid in de sectoren dienstverlening en toerisme wordt verder ontwikkeld.

Uitgewerkte doelstellingen – concreter en haalbaar gemaakt in het UP
- De invulling van Willemsoord is een aanvulling op de opgave van het Structuurplan. Door
het wegvallen van Cape Holland werd het versterken van de relatie tussen Willemsoord
en het centrumgebied een belangrijker onderdeel van de opgave. De invulling met
‘bijzondere functies’ uit het Structuurplan is verder doorontwikkeld tot de ambitie om
Willemsoord als volwaardig stadsdeel te ontwikkelen. De ambitie om ‘Stad aan Zee’ te
worden, een woningmarktanalyse en een geluidsonderzoek in relatie tot de
havenactiviteiten en ondernemingsplannen hebben geleid tot een concretere invulling van
Willemsoord. Op Willemsoord Zuid is de doelstelling van voorzieningen met
ondergeschikte woonfunctie verder uitgewerkt.
- Het Structuurplan stelde tussen de veerhaven en de Paleiskade uitbreiding van
ligplaatsen voor. In het UP heeft de jachthaven een plek gevonden in het bassin van
Willemsoord.
- De invulling rondom het station is verder uitgewerkt, op basis van een concreter
programma van eisen voor het stadhuis, een studie naar de verkeerscirculatie en het
schrappen van financieel onhaalbare plannen. Het verdiepte spoor is verlaten, het
stadhuis krijgt een adres aan de Vijfsprong, het verkeer voor het station langs blijft
gehandhaafd, de verkeersruimte wordt verkleind en het Julianaplein wordt onderdeel van
het stadspark, als groene entree van de stad.
- Het stadspark heeft een andere uitwerking gekregen. Nog steeds heeft het park een
meerwaarde voor de aangrenzende woonbuurten, maar het park is nu langgerekt en
‘opgespannen’ tussen station en dijk. Hiermee is het groen doorgetrokken tot in het
centrumgebied. Ook is het nieuwe woonmilieu rondom het park concreter uitgewerkt.
Kleinschalige bebouwing sluit aan op de omgeving en biedt ruimte voor nieuwe
grondgebonden woningen en appartementen.
- Het kernwinkelgebied is verder uitgewerkt, met als basis het ‘haltermodel’. Het
Structuurplan ging nog uit van drie bronpunten, het haltermodel heeft twee bronpunten.
De Keizerstraat wordt de centrale winkelstraat, met op de koppen aan de Spoorstraat en
de Beatrixstraat twee sterke winkelconcentraties met parkeergarages en trekkers
(detailhandel).
- Het project op het Molenplein is in detail gewijzigd. Nog steeds sluit de invulling aan op
de typologie van de grachtengordel. Anders is de doorzetting van bebouwing langs de
gracht in de bocht. Het hoogteaccent dat aan de dijk was voorgesteld is opgenomen in
het bouwblok en het Nieuwe Kerkplein is geen evenementenplein meer. Het plan voorziet
alleen in bewonersparkeren. De openbare parkeervoorziening is geschrapt vanwege de
nieuwe structuur voor het kernwinkelgebied.
- De Dijkbuurt is verder uitgewerkt tot een stedenbouwkundig plan met twee woonmilieus:
zicht op zee en wonen aan de gracht.
- Op de kop van de Beatrixstraat is geen horecaplein tussen de bebouwing opgenomen,
vanwege financiële aspecten. In plaats daarvan wordt voorgesteld op de brug ruimte voor
terrassen te creëren, waardoor de Beatrixstraat verlengd wordt tot aan het Werfkanaal.
- De Beatrixstraat krijgt over de volledige lengte – van watertoren tot grachtengordel – een
groene invulling, in plaats van alleen het oostelijke gedeelte.
- De doelstelling van het Structuurplan om een verbetering van de beeldkwaliteit in de
openbare ruimte en architectuur te bereiken, is uitgewerkt in beeldkwaliteitaspecten die
het ambitieniveau vastleggen.
Afwijkingen tussen Structuurplan en UP
Op onderdelen is in het UP een afwijking te zien ten opzichte van het Structuurplan. De
verschillen hebben betrekking op de positionering van de publieke functies, de omvang van
het centrumgebied, het stationsgebied en de relatie met het water. Hieronder zijn de
verschillen op een rij gezet en worden de keuzes uit het UP onderbouwd.
- Het UP heeft andere plangrenzen dan het Structuurplan. De haven en de woonbuurten
van Galenbuurt, de Sluisdijkbuurt en de Visbuurt zijn buiten het UP gelaten. De
verantwoordelijkheid voor grootschalige investeringen, zoals de verplaatsing van de
veerhaven en de verkeersafwikkeling van het TESO-verkeer, liggen mede bij andere
overheidsinstanties, en zijn daarom buiten de planexploitatie gelaten. De woonbuurten
vallen niet binnen het gebied van de stedelijke vernieuwing en vallen daarmee buiten de
projectgrens.
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Het aandachtsgebied ten opzichte van het Structuurplan is verschoven. Het Structuurplan
Stadhart ging nog uit van het programma van Cape Holland en Willemsoord kreeg
daardoor in het Structuurplan de invulling ‘bijzondere functies’. Daarnaast concentreerde
het Structuurplan zich met name op het stadscentrum binnen de grachtengordel. Door
het wegvallen van Cape Holland veranderde de opgave voor Willemsoord. Het gebied
kon nu ontwikkeld worden tot een integraal stadsdeel van het stadshart, met een
menging van stedelijke functies. De afstemming tussen het programma van het
stadscentrum binnen de grachtengordel en het programma op Willemsoord heeft een
verschuiving van een aantal functies opgeleverd. De plek van de publieke functies in het
UP is veranderd ten opzichte van het Structuurplan.
De toevoeging van nieuwe bebouwing op Willemsoord Noord wijkt af van het
Structuurplan. Hier is een invulling met woningbouw opgenomen; dit wijkt af van de
‘bijzondere functies’ uit het Structuurplan. Onderzoeken hebben aangetoond dat
woningbouw hier mogelijk is, zonder de havenactiviteiten te belemmeren.
In het Structuurplan is de huidige schouwburg gehandhaafd. In het UP heeft de
schouwburg zijn plek gekregen op Willemsoord, als onderdeel van het kunst- en
cultuurcluster op de kop van de Beatrixstraat. Dit is het gevolg van een aantal aspecten:
• De schouwburg heeft een betere toekomst op Willemsoord, in verband met
synergie met andere functies op Willemsoord en de uitstraling van het gebied. De
schouwburg kan worden ingepast in bestaande monumentale bebouwing.
Omgekeerd heeft de schouwburg een spin-off effect voor de ontwikkeling van
Willemsoord.
• Op de huidige locatie voldoet de schouwburg niet meer aan de programmatische
eisen van de markt. Door nieuwbouw op Willemsoord zijn verbeteringen zoals
een grotere toneellijst en schuine zaal wel mogelijk.
• De schouwburg staat op de huidige locatie in de weg voor de aanleg van het
stadspark.
• De schouwburg staat op de huidige locatie in de weg voor de ontwikkeling van
een goede winkelstructuur.
• De schouwburg heeft op de huidige locatie geen synergie met omliggende
functies.
De bibliotheek heeft in het UP een andere plek dan in het Structuurplan. In het
raadsamendement van november 2006 is aangegeven dat de bibliotheek een plek moet
krijgen op de kop van de Beatrixstraat. Dit is verwerkt in het UP; de bibliotheek maakt
daarmee onderdeel uit van het kunst- en cultuurcluster.
De concentratie van stedelijke functies is in het UP anders uitgewerkt. In het
Structuurplan was het nieuwe stadscentrum opgespannen tussen vier knooppunten met
elk een eigen karakter en concentratie van voorzieningen (stationslocatie, kop
Spoorstraat, kop Beatrixstraat, Buitenveld). Het gebied tussen de Spoorstraat en de
Beatrixstraat was aangewezen als gebied met gemengde bebouwing. De Spoorstraat en
de Beatrixstraat vormden de verbindingen met Willemsoord en werden met stedelijk
programma ingevuld. Het UP stelt een kleiner stadscentrum voor. In het
kernwinkelgebied en de aanloopgebieden worden de stedelijke functies geconcentreerd,
met een uitloop naar Willemsoord Zuid. Het overige gebied heeft wonen als hoofdfunctie.
Het noordelijke gedeelte van de Spoorstraat wordt niet meer ingevuld met stedelijke
functies, maar heeft als hoofdfunctie wonen. De verbreding van de Spoorstraat is
vervallen door de keuze om het stedelijk weefsel aan te helen, met een betere financiële
haalbaarheid als bijkomend voordeel. De Beatrixstraat wordt gezien als de enige
functionele verbinding met Willemsoord. De verkleining van het gebied met stedelijke
functies komt voort uit de visie van het compacte centrumgebied. Marktanalyse toont aan
dat deze concentratie nodig is, om in de komende tien tot vijftien jaar een gezond
winkelgebied te krijgen. Een uitbreiding over een groter deel van de binnenstad is in de
periode hierna denkbaar.
Buitenveld werd in het Structuurplan aangewezen als gemengd stadsmilieu. In het UP is
aangegeven dat de plannen van de Marine bij kunnen dragen aan de stedelijke
vernieuwing.
De wijziging in de ontsluiting van het stadshart is het gevolg van de verdere uitwerking
van het winkelgebied. In het Structuurplan werd uitgegaan van drie bronpunten in het
winkelgebied met ondergrondse parkeervoorzieningen, die ontsloten werden door het
kopmodel. Het UP gaat uit van twee bronpunten met gebouwde parkeervoorzieningen,

ondersteunend aan de winkelstructuur. De Fabrieksgracht en een gedeelte van de
Ruyghweg maken onderdeel uit van de stadsontsluiting.
5. In het Structuurplan is aangegeven dat de Koploper behouden moet blijven, vanwege
financiële redenen. De sloop van de Koploper is echter een voorwaarde voor de aanleg
van het aaneengesloten stadspark. In het UP is de sloop van de Koploper daarom wel
opgenomen. Om financiële redenen vindt dit pas op termijn plaats. Door de integrale
gebiedsaanpak worden de kosten en opbrengsten in het totale gebied verdeeld.
6. De meerdere plekken uit het Structuurplan voor evenementen zijn in het UP vervangen
door twee locaties voor evenementen: een centraal plein op Willemsoord en het
Julianaplein. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat het Structuurplan uitging
van het introduceren van een fijnmazig netwerk van openbare ruimtes. Het UP gaat uit
van het aanhelen van de stedenbouwkundige structuur en het verkleinen van de
overmaat van openbare ruimte in het stadshart. De Onderzeedienstkade is niet meer
aangewezen als evenemententerrein. De functie van podium op het water is verschoven
naar de Koopvaardersbinnenhaven, in relatie met de schouwburg.
7. Op het Molenplein is geen molen meer opgenomen. Enerzijds is een volledig
functionerende molen met bijbehorende molenbiotoop niet mogelijk op deze plek,
vanwege de beperkingen vanuit de bestaande en nieuwe woonbebouwing. Anderzijds is
de molen niet opgenomen vanwege de financiële haalbaarheid van het prioritaire project
Molenplein.
Het Ankerpark en omgeving vallen nog wel binnen de grenzen van het UP. Hier wordt echter
geen voorstel voor gedaan, aangezien dit gebied ook in de havenvisie is opgenomen.
Woningbouw, zoals in het Structuurplan was voorgesteld, is hier niet mogelijk vanwege de
milieuzonering van de havenactiviteiten.

2. Visie detailhandel
PROJECTVISIE
Achtergrond
De economie van Den Helder bevindt zich momenteel in een fase van heroriëntering. Was de
marine in het verleden verruit de meest belangrijke werkgever. In de afgelopen jaren is als
gevolg van wijzigingen in overheidsbeleid en de voortgaande automatisering (tegenwoordig
zijn er substantieel minder mensen nodig om een marineschip te besturen) het aandeel van
de marine in de werkgelegenheid gedaald (tot circa 40%). De economie van de Kop van
Noord-Holland wordt naast door de Koninklijke Marine ook bepaald door en de logistieke
sector (offshore, maritieme activiteiten) en de bollensector, de visserij en het toerisme. Het
resultaat is dat het aantal banen in de dienstensector relatief kleiner is dan in andere
delen van Nederland, en dat in de industrie en de landbouw en visserij relatief meer
mensen werken
De detailhandel is een belangrijke economische sector. Jaarlijks bedraagt de omzet binnen
Den Helder ca. € 330 miljoen en er zijn ca. 3.500 personen in deze sector werkzaam.
Bovendien bepaalt een winkelgebied en dan met name de binnenstad, in belangrijke mate het
beeld dat zowel voor de eigen bewoners als de bezoekers van de stad hebben. De
detailhandel is landelijk sterk in beweging. Dit vraagt voor Den Helder om het ontwikkelen van
een heldere toekomstvisie en daarop gebaseerd beleid op de binnenstad, Ravelijncenter,
overige winkelgebied en solitaire winkels en hun onderlinge relatie. En ook de relatie tussen
de binnenstad en Willemsoord is belangrijk voor de toekomst van Den Helder
Belangrijker is echter dat alle betrokken partijen er van doordrongen zijn dat Den Helder min
of meer op zichzelf is aangewezen. En dat de mogelijkheden voor uitbreiding en verbetering
van het bezoekers-potentieel en van het winkelbestand gelimiteerd zijn. Het
verzorgingsgebied is ‘natuurlijk’ begrensd door de externe ligging van Den Helder in de kop
van Noord-Holland. Concurrende gemeenten in de omgeving ten zuiden van Den Helder zijn
de laatste jaren fors gegroeid in omvang en hebben hun winkelgebied uitgebreid of
aantrekkelijker gemaakt voor hun inwoners. Den Helder is achtergebleven en zal er alles aan
moeten doen om het huidige winkelbestand op peil te houden en waar mogelijk te versterken.
Voor de eigen bevolking en voor de toerist.
Marktcontext:
Een vergelijking van de situatie in de detailhandel in heel Den Helder van 2006 ten opzichte
van het jaar 2000 toont het volgende beeld:
- het aantal inwoners in de gemeente is vanaf 2000 tot 1 januari 2006 gedaald met 1%
tot 58.989. Vooral het laatste jaar daalde het inwonertal sterk;
- Sinds 2000 is het aantal vierkante meters winkelruimte in de gemeente vrijwel gelijk
gebleven. Het aantal vestigingen is echter met 17% gedaald. De landelijke trend van
schaalvergroting manifesteert zich in heel Den Helder nadrukkelijk;
- Sinds 2000 is sprake van een kleine toename van het grootschalig aanbod,
geconcentreerd in het Ravelijncenter. De regionale functie van het Ravelijncenter is
goed voor Den Helder, maar is een bedreiging vormen voor de binnenstad;
- De koopkrachtbinding aan de binnenstad is normaal in vergelijking met steden elders,
de toevloeiing van buiten Den Helders is zeer laag;
- Het gemiddelde besteedbaar inkomen van de bewoners van Den Helder ligt met €
27.300,- bijna 10% onder landelijk gemiddeld (€ 30.300,-).

Tabel aanbodveranderingen, exclusief leegstand en verspreid
aanbod
Locatie
Type
Aantal vestigingen
m2 VVO
Ontwikkeling
2000
2006
2000
2006
Centrum
Hoofdwinkelcentrum
218
190
40.000
35.670 Sterk afgenomen
Ravelijncenter Grootschalige conc.
19
28
24.400
27.370 Uitgebreid
Totaal
450
384
102.030
99.800 Afgenomen
De binnenstad
Voor het centrum van Den Helder geldt dat de dynamiek in het winkelaanbod en de situering
van de belangrijkste aankoopplaatsen waar de meeste mensen komen, gering is:
- Het aantal winkels in de binnenstad is met 10% gedaald en van vernieuwing was de
laatste jaren nauwelijks sprake. Er is in de binnenstad sprake van veel leegstand;
- De binnenstad is sterk in modisch aanbod en is de plek voor de recreatieve
aankopen binnen Den Helder. Alternatieven in de regio zijn Schagen en Alkmaar;
- De binnenstad kenmerkt zich door een weinig compacte opzet: het metrage
winkelwand is fors en de loopafstanden zijn groot. De afgelopen jaren heeft het A1gebied (Keizerstraat, passage, en Spoorstraat-zuid) zich geconsolideerd. In de
uitlopers (Koningstraat, Spoorstraat-noord en Beatrixstraat-Oost) is echter sprake van
toenemende leegstand;
- Het aantal trekkers in het centrum is minimaal. De (aantrekkelijke) vestigingslocaties
voor grote(re) landelijke retailers in het het A1-winkelgebied zijn ook gering;

Beleid
Het centrum van Den Helder ontbeert in de huidige situatie de nodige aantrekkingskracht. De
oorzaak hiervan is het ontbreken van een eenduidig beleid richting de toekomst: de
concurrentiepositie en daarmee samenhangende positionering van de binnenstad, de relatie
met en de ontwikkeling van het Ravelijncenter en de overige wijkcentra. Het optimaliseren en
versterken van de verzorgingsstructuur is daarbij het uitgangspunt. De komende tijd moet er
veel worden geïnvesteerd om de kwaliteit van het centrumgebied te verbeteren. Om dit te
bereiken moet worden gewerkt aan de volgende punten:
- een leefbaar, veilig en gezellig centrum;
- het aantrekken van hoogwaardiger winkelsegment en kwaliteitshoreca;
- het aantrekken van cultuur en kunst;
- het aantrekken van publieke en zakelijke dienstverlening;
- het realiseren van luxe appartementen en stadswoningen.
Kadernota Detailhandel Concept dd 3 mei 2007:
Uit de nota vloeit een aantal concrete kaders en speerpunten voort. Deze vragen in de
komende jaren bijzonder aandacht.
De belangrijkste kaders en speerpunten uit deze nota zijn:
- het versterken van de winkelstructuur;
- het realiseren van een compacte binnenstad;
- prioritering van een kwalitatieve ontwikkeling van de binnenstad ;
- het versterken van de relatie tussen de binnenstad en Willemsoord;
- het komen tot een duidelijk afwegingskader voor nieuwe initiatieven op het
Ravelijncenter;
- het realiseren van een logische afbakening van het Ravelijncenter;
- nader vormgeven van de rol van de winkelplanningscommissie en het
retailplatform.
Het gaat hier om belangrijke keuzes en investeringen voor de toekomst die nodig zijn voor het
functioneren van Den Helder, de ondernemers en om de binnenstad op een hoger plan te
tillen. Dit dient zorgvuldig vastgelegd te worden in beleid en strategie. Het is belangrijk te
beseffen dat dit vraagt om integraal en samenhangend beleid met horeca, cultuur en andere
maatschappelijke functies als ook wonen en bedrijvigheid. En dit vraagt om keuzes en om
gerichte inzet van menskracht en het instrumentarium van de gemeente. En om een
duurzame samenwerking met belanghebbenden.

Visie binnenstad: het ‘haltermodel’
‘Velen zijn het erover eens dat ingrijpen in de binnenstad
noodzakelijk is. Daarbij is het compact maken van de binnenstad en
versterking van het A1-gebied het hoofddoel. Dit vereist zorg voor de
huidige aanloopmilieus van de binnenstad. Hier is een heldere,
duidelijke en gezamenlijke aanpak vereist om verplaatsing van
ondernemers (financieel en bestemmingsplantechnisch) te faciliteren,
dan wel helderheid te verschaffen over het toekomstige profiel van
deze uitlopers.’ (Bron: concept Kadernota detailhandel WPM,
aanvulling Johan Matser Projectontwikkeling.)
Concentratie van het kernwinkelgebied in de Keizerstraat en in de beide straten hier direct
aangrenzend is wenselijk om Den Helder de noodzakelijke kwaliteitsimpuls te geven. Met
twee bronpunten aan de koppen van de Keizerstraat ontstaat zo een zogenaamd
haltermodel.
Dit haltermodel is het gevolg van secuur onderzoek en analyse en vormt een meer
realistische winkelvisie dan het (stads-) 3-hoekmodel. Hierdoor ontstaat een concentratie aan
winkels die in kwaliteit verbeterd kan worden en op den duur het totale gebied versterkt in
plaats van het uitbreiden van het winkelgebied (stadsdriehoek model) waarbij verdunning

optreedt wat ten koste gaat van de totale kwaliteit daarvan. Belangrijk bij dit model is dat de
bronpunten, kop van de Beatrixstraat en de Spoorstraat, met veel aandacht voor
bereikbaarheid en kwaliteit in winkelvoorzieningen ontwikkeld worden.
Het zuidelijke deel van de halter, op de kop van de Beatrixstraat, wordt een winkelbronpunt
met gebouwd parkeren. Een winkeloppervlakte van 5.000-6.000 m² bvo is noodzakelijk om
als goed bewinkeld bronpunt te kunnen functioneren. De invulling waaraan hier gedacht wordt
concentreert zich rond de branches kleding, drogisterij en witgoed. De benodigde
parkeercapaciteit op deze belangrijke stadsentree bedraagt circa 300-400 parkeerplaatsen.
Winkels en Parkeermogelijkheid dienen zich nadrukkelijk te tonen naar de omgeving.
De noordelijke kop van de halter komt ter plaatse van de kruising Keizerstraat- Spoorstraat.
Hier wordt rondom de te handhaven C&A gedacht aan een supermarktconcentratie. Ook op
deze plek wordt, gezien het beoogde winkelaanbod en de beperkt beschikbare ruimte,
bebouwd parkeren noodzakelijk geacht als bronpunt voor de binnenstad. Hier is een
oppervlak van circa 3.500 m² bvo uitgangspunt, bestaande uit de verplaatsing en uitbreiding
van twee supermarkten, een full-service supermarkt en een discounter. Hier zijn circa 400
parkeerplaatsen nodig.
Functies
Winkelen

Het Haltermodel dient zo veel mogelijk achtereenvolgend te worden gerealiseerd. Beide
halters zullen samen in balans zijn en hiermee elkaar versterken in zowel locatie als
branchering.
Aantrekkingskracht
Om de entree van de Beatrixstraat voor bezoekers naar en van Texel uitnodigend en
attractief te maken, worden er functies toegevoegd met een aantrekkende werking voor
passanten. Te denken valt hierbij aan diverse vormen van kleinschalige horeca met terrassen
en culturele functies. De gebouwen en inrichting van het openbaar moeten uitstraling hebben.
Daarnaast zal de hier te vestigen horeca een verbindende schakel vormen naar Willemsoord,
zodanig dat er een goede mix van de verschillende typen horeca kan ontstaan en de
levendige verbinding tussen Stadshart en Willemsoord wordt versterkt. Behalve kansen voor

nieuwe ondernemers wordt op de kop van de Beatrixstraat ruimte geboden voor goede
horeca die elders verplaatst moet worden.

Compact winkelgebied: kleurverandering midden Spoorstraat
Bij een compact en dynamisch winkelgebied moet ook duidelijk zijn wat de afbakening van
het kernwinkelgebied is. Een afbakening van het kernwinkelgebied van Den Helder dat leidt
tot een compact, compleet en comfortabel te belopen winkelhart, zorgt richting de toekomst
voor een beëindiging bij de T-kruising Spoorstraat/Koningstraat.
De lengte van de grote loopafstand in samenhang met de invulling van het hierna gelegen
deel van de Spoorstraat niet echt mee doet in het kernwinkelgebied. De cijfers over de
passantenstromen tonen dit duidelijk aan.
Voor deze uitloper van de Spoorstraat betekent dit dat een functieverandering van winkels
naar niet-winkelvoorzieningen wordt voorgestaan. Hiervoor is gerichte aanpak vereist omdat
meerdere partijen (gemeente, eigenaren en huurders) hier tot overeenstemming moeten
kopen. Dit vergt visie, tijd en doorzettingsvermogen.
In zorgvuldig overleg met de HOB en Vecob en de ondernemers zelf zal, al dan niet via inzet
en ondersteuning van adviseurs, een visie en veranderstrategie worden voorbereid en
uitgewerkt. Dit zal in ieder geval bestaan uit een samenhangende aanpak waarbij in overleg
met eigenaren en huurders, de kansen en mogelijkheden voor dit deel van de binnenstad
worden besproken en andere vestigingslocaties worden geboden.

Overlegorganen
Het uitwerken van beleid en visie staat of valt met de inzet van, overleg tussen en goede
onderlinge afstemming met alle betrokkenen. Het op te richten retailplatform is een goed
initiatief. Zowel voor de fase van visie-uitwerking, de uitwerking als voor de beheerfase. Het is
daarom belangrijk dat de deelname, vertegenwoordiging, rol en verantwoordelijkheden van
aan dit platform deelnemende leden nader worden besproken en vooraf duidelijk worden
vastgelegd. Vervolgens zal met het vastgestelde beleid en de visie als uitgangspunt voor de
komende jaren zo snel mogelijk een duidelijk en helder actieprogramma met prioritering en
inzet van middelen als ook fasering en planning per aan te pakken onderdeel van de visie
moeten worden opgesteld. En wel zodanig dat het beleid en de actiepunten op zekere termijn
meetbaar en evaluaarbaar zijn. Want de aanpak van de binnenstad is een proces van jaren
en de te nemen stappen moeten liefst binnen de geplande termijn zichtbaar zijn en resulteren
een attractief Den Helder.

PROJECTANALYSE
Belangeninventarisatie
- Horecaondernemers
- Winkeliers
- Beleggers
- Omwonenden
(zie apart document)

SWOT
Sterkten:
-

Uitwerkingsplan biedt nu de kaders om de hele binnenstad gestructureerd aan te
pakken;
De Helderse ondernemers (HOB & Vecob) zijn zeer betrokken bij wat er in de
(binnen)stad gebeurt;
Samenwerking tussen de binnenstad en Willemsoord;
Toeristen die naar Texel gaan rijden langs de binnenstad;
De situatie in de binnenstad vraagt om een aanpak.

Zwakten:
-

Huidige winkelaanbod heeft versterking nodig van buiten;
Beleid wordt niet altijd gehandhaafd;
Negatieve imago van de stad bij mensen van buiten de stad;
Gemiddeld tot laag bestedingsbudget van de inwoners.

Kansen:
-

Toevoeging kwalitatieve woningen;
Concentratie winkels;
Toevoeging kwalitatieve winkels;
Beeldkwaliteitsplan openbaar gebied;
Goede parkeervoorzieningen in het kernwinkelgebied;
Plannen Willemsoord.

Bedreigingen:
- Imago Den Helder;
- Handhaving beleid detailhandel (met name Ravelijncenter);
- Verleggen van de Teso-lijn waardoor toeristen naar Texel minder geneigd zijn
een tussenstop te maken in Den Helder;
- Op Willemsoord dienen functies te komen de binnenstad versterken en er niet
mee concurreren;
- Niet vasthouden aan ingezette koers als het onderweg even tegenzit.

Bijlage

Inventarisatie bestaande situatie detailhandel

Tabel kooporiëntatie
Den Helder
Sector
Binding*
Toevloeiing (buiten eigen gemeente)
Waarvan buiten regio

Dagelijks
99%
2%
-

Niet-dagelijks
89%
13%
9%

*binding = aandeel van de koopkracht dat binnen de gemeente blijft

Tabel omzetpotentie 2010
Dagelijkse artikelen
Centrum DH
Niet-dageljkse artikelen
Centrum DH
Ravelijncenter

Centrum Den Helder Nieuw Den Helder
De Schooten
Julianadorp Toevloeiing Totaal omzet VP
43.900.000
3.300.000
2.300.000
1.800.000
18%
62.100.000
6.600
Centrum Den Helder Nieuw Den Helder
De Schooten
Julianadorp Toevloeiing Totaal omzet VP
39.630.000
18.670.000
15.590.000 22.090.000
20%
119.970.000
3.500
5.890.000
3.330.000
3.070.000
4.020.000
40%
27.185.000
1.200

Tabel marktpotentie verzorgingsgebieden Den Helder
Potentie
Centrum
Dagelijks
+
Niet-dagelijks
++
Totaal
+

Ravelijn
0
-/-/-

Tabel opbouw winkelstructuur (aantal winkels en vloeroppervlak)
Aantal winkels
HWG
Centrum Den Helder
184
Ravelijncenter
Totaal
184
Vvo winkels
HWG
Centrum Den Helder
34.000
Ravelijncenter
Totaal
34.000
Vvo winkels / Aantal winkels
HWG
Centrum Den Helder
185
Ravelijncenter

WC

BC

GC

VB

49
WC

50
BC

21
21
GC

79
VB

10.300
WC

10.100
BC

22.500
22.500
GC

23.000
VB

1.071

HWG = Hoofdwinkelgebied; WC = Wijkwinkelcentrum; BC = Buurtwinkelcentrum;
GC= Groootschallge concentratie ; VB= Verspreide bewinkeling

Tabel vergelijking met andere steden
Winkelgebied
Branche
Dagelijks
Mode & Luxe
Vrije tijd
In / om huis
Detailhandel overig
Totaal

Centrale winkelgebieden

Totaal Den Helder

WVO Aantal winkels WVO p/1000 inw.
6.941
24.270
5.717
9.897
1.732
48.557

41,8
119,5
38,1
42,1
15,6
257,1

WVO Aantal winkels

98 23.342
344 29.010
81 16.485
141 56.530
25
4.162
689 129.529

117,8
148,6
75,2
106,2
29,2
477

WVO p/1000 inw.
331
411
234
802
59
1837

Totaal
184
21
383
Totaal
34.000
22.500
99.800
Totaal

Tabel ontwikkelingen in branches in totaal Den Helder (2000-2006)
Branche
Aantal winkels
Versspeciaalzaken
74%
Supermarkt
100%
Pers. Verzorging
100%
Warenhuis
100%
Kleding en mode
90%
Schoeisel en lederwaren
81%
Juwelier en optiek
108%
Huishoudelijke artikelen
85%
Antiek en kunst
100%
Sport en spel
89%
Hobby
52%
Media
89%
Plant en dier
66%
Bruin en witgoed
62%
Auto en fiets
100%
Doe-het-zelf
91%
Wonen
81%
Detailhandel overig
223%
Totaal
83%

m2 VVO
68%
101%
104%
93%
100%
101%
86%
86%
52%
111%
61%
72%
140%
59%
132%
86%
97%
244%
97%

Gem. m2 VVO
92%
101%
104%
93%
111%
125%
79%
102%
52%
124%
117%
81%
213%
96%
132%
95%
119%
110%
117%

Tabel aantal winkels naar branche en straat
Branche
Dagelijks
Mode & Luxe
Vrije tijd
In / om huis
Detailhandel overig
Leegstand
Totaal

Spoorstraat
12
25
7
1
0
4
49

Keizerstraat
6
24
5
10
0
2
47

Beatrixstraat
9
10
2
5
3
5
34

Tabel Den Helder Binnenstad -Trekkers (winkels > 500 m2 VVO
Straat
Formule
Beatrixstraat
Vroom & Dreesmann
Beatrixstraat
Hema
Beatrixstraat
Intersport
Beatrixstraat
Vögele Mode
Julianaplein
Albert Heijn
Keizerstraat
Blokker
Koningdwstraat
Vomar
Koningdwstraat
Faunaland De Koningsvis
Kroonpassage
Hennes & Mauritz
Spoorstraat
Dekamarkt
Spoorstraat
C&A
Spoorstraat
Scapino
Spoorstraat
Leegstand

Kroonpassage
3
12
1
2
0
3
21

m2 VVO
3.133
1.084
745
732
1.127
862
1.367
676
744
1.477
1.149
837
748

Koningstraat
0
2
5
0
4
8
19

Totaal
30
73
20
18
7
22
170

Branche
Warenhuis
Warenhuis
Sportzaak
Modewarenhuis
Supermarkt
Huishoudelijke art.
Supermarkt
Dibevo
Modewarenhuis
Supermarkt
Modewarenhuis
Schoenen
Leegstand

Tabel deelgebieden Den Helder Binnenstad
Straat/gebied
Functie/stand
Kroonpassage
A1; modisch cluster
Keizerstraat

A2; doelgericht

Beatrixstraat-Westzijde

A1; anchors

Beatrixstraat-Oostzijde

A2; uitloper

Spoorstraat-Zuidwesten

A1; modisch recreatief

Spoorstraat-Noordoosten

A2; landelijk filiaal,
doelgericht, discount

Koningstraat

A2/B; verkleuring

Belangrijkste winkels
H&M, V&D, Hema,
Douglas, Miss Etam en AH
Halfords, Coach, Trekpleister,
Blokker
Hema, V&D, Mooij Mode,
Blokker, Vögele
BS Outlet Store, Profile Pro,
Willem Buitenhuis
C&A, Hunkemoller, WE,
Lucardi, VET, M&S Mode
Scapino, Schoenenreus,
Xenos, Kijkshop, Dekamarkt
Wibra, Dekker Sport,
De Rode Lampion

Tabel supermarktmetrage per hoofd van de bevolking 2006
Wijk
Straat
Formule
VVO
m2 totaal
Centrum Spuistraat
Aldi Markt
448
Spoorstraat
Dekamarkt
1477
Koningdwstraat
Vomar
1367
Julianaplein
Albert Heijn
1127
Meeuwenstraat
Albert Heijn
1192
Totaal
15840

Opmerking
Schakel tussen andere
Hoofdwinkelstraten
Schakel Spoorstraat en
Beatrixstraat
Brede hoofdstraat
Uitloper van het winkelgebied; toename
Leegstand

Uiteinden verkleuren en
hier is tevens te veel
leegstand aanwezig
Veel leegstand en
horeca; retailfunctie
ondergeschikte rol

N inwoners m2 VVO p/hfd

5611

20768
58953

0,27
0,27

Visie op Winkelen
Referenties
Documenten

•
•
•
•
•
•
•

Structuurplan
Paraplu-plan Beschermd stadsgezicht – H4: Beeldkwaliteit
Hart voor de Stad – pag. 10: Winkelbestand en horeca aanbod
Haalbaarheidsstudie Stadshart – pag. 9: Marktanalyse commercieel
Concept advies K-team op de haalbaarheidsstudie: Grootte hart, hoeveel polen,
Ondernemingsplan Willemsoord BV
Uitvoeringsplan Willemsoord BV

Probleemanalyse
Sterke punten:

•
•
•
•

Zwakke punten:

•
•
•

Uitwerkingsplan biedt nu de detailhandelskaders om de binnenstad gestructureerd aan te pakken
De HOB & Vecob zijn zeer betrokken bij wat er in de (binnen)stad gebeurt
De samenwerking tussen de binnenstad en Willemsoord biedt meerwaarde in de vorm van een
integrale en op elkaar afgestemde ontwikkeling
Toeristen die naar Texel gaan rijden langs de binnenstad op de hoek Beatrixstraat die nu naast
detailhandel een attractieve horeca- en cultuuruitstraling krijgt

•
•
•
•

Huidige winkelaanbod is niet bijzonder genoeg en heeft versterking van buiten nodig
Loopafstanden zijn te groot en het winkelgebied is te groot c.q. te uitgestrekt
De parkeerrouting is niet helder en de winkels zijn niet optimaal bereikbaar vanaf de
parkeergelenheden
Den Helder is achtergebleven t.o.v. concurrenten, waardoor (ook) de uitstraling van het
winkelcentrum gedateerd is
Ontwikkeld en vastgesteld beleid wordt niet altijd gehandhaafd
Negatieve imago van de stad bij mensen van buiten de stad
Gemiddeld tot laag bestedingsbudget van de inwoners
Beperkte groei verzorgingsgebied richting de toekomst

Kansen:

•
•
•
•
•
•

Concentratie winkels
Toevoeging kwalitatieve winkels
Locaties in en aan rand binnenstad voor winkels die behoefte hebben aan grote(re) units
Beeldkwaliteitsplan openbaar gebied
Goede parkeervoorzieningen in binnenstad direct grenzend aan belangrijkste A1-winkelgebied
Plannen Willemsoord

Bedreigingen:

•

•

Handhaving beleid detailhandel; met name relatie met Ravelijncenter: Het Ravelijncenter werkt
concurrerend voor het stadshart
Haltermodel niet haalbaar als de schouwburg gehandhaafd blijft.
Verleggen van de Teso-lijn waardoor toeristen naar Texel minder geneigd zijn een tussenstop te
maken in Den Helder
Op Willemsoord dienen functies te komen die de binnenstad versterken en er niet mee
concurreren
Plannen voor compact winkelgebied en als gevolg daarvan functieverandering deel Spoorstraat
zal tijd en geld kosten en is alleen haalbaar met maximale inzet gemeente, ondernemers en
eigenaren
Fysiek: huidige schouwburg op plaats van de beoogde supermarkt

Achtergronden

•
•

Den Helder heeft veel plannen gemaakt, maar zal dit nu moeten omzetten in daden
De mogelijkheden zijn er, maar kunnen maar een keer worden benut

Bestaand beleid:

•

Raakvlakken:

•
•
•

Horeca- en leisurebeleid
Parkeer- en verkeerssituatie
Plannen regio

Oorzaken:

•
•

Onvoldoende bewustzijn van feiteljke marktpositie Den Helder
Ontbreken van dan wel onvoldoende vasthouden aan vastgesteld beleid

•

•
•
•
•

Visie en strategie
Visie:

Strategieën:

•
•
•
•
•

Haltermodel met 5000 a 6000 m2 bvo per bronpunt aan 2 zijden van de Keizerstraat is essentieel
voor de benodigde kwaliteitsimpuls van het winkelcentrum
Goede parkeervoorziening 450 –500 plaatsen nodig kop Beatrixstraat voor goede toegankelijkheid
Winkels en parkeergelegenheid moeten goed zichtbaar zijn voor de omgeving
Supermarktconcentratie 3500 m2 bvo bij kruising Keizerstraat – Spoorstraat
Toevoeging 450 parkeerplaatsen nabij C&A

•

Haltermodel gefaseerd realiseren

•
•
Beleid:

•

Missie voor
Zeestad CV/BV:

•

Missie voor de
ontwikkelaars
Proper Stock,
Johan Matser en
Woningstichting :

•
•
•

Missie voor
Willemsoord BV:
Missie voor gemeente
Den Helder:

•

Deel Spoorstraat van functie laten veranderen
Samenhang en afstemming detailhandel. Horeca en leisure

Het centrumgebied van Den Helder weer ‘een stevige plek op de kaart van Nederland’ te geven
op het gebied van wonen, werken, winkelen en uitgaan, zowel voor de bewoners van de
gemeente zelf als voor bezoekers en toeristen van buiten.
De relatie tussen binnenstad en Willemsoord zodanig vorm te geven dat er een totaalbeleving
ontstaat en synergie in beleving en uitgaan.
Een haalbaar plan met deelprojecten die als geheel maar ook afzonderlijk een bjidrage leven aan
de totale vebetering en versterking van de binnenstad en Willemsoord
Zie detailhandelsnota: maritieme winkels en horeca

•

Doelstellingen
Resultaten:

•
•
•
•
•
•
•

Opbrengst:

•

Effecten:

•
•
•
•
•

detailhandelsnota met beleidsvisie primaat binnenstad en afstemming en afbakening
Ravelijncenter
keuze haltermodel en branchering volgens de gewenste indeling volgens stads- en regiofuncties
plannen winkels en horeca zuidelijke deel halter ca. 5-6.000 m² b.v.o.
plannen winkels noordelijke deel halter ca. 3.500 m² b.v.o.
parkeergarage zuidelijke deel halter 350-400 plaatsen
parkeegarage noordelijke deel halter ca. 400 plaatsen
complact winkelgebied nastreven via functie en ‘kleur’verandering deel Spoorstraat

compact, compleet en comfortabel binnenstad voor Den Helder
attractief winkelcentrum met langere verblijfstijd en betere bestedingen
toename bezoekers uit de regio van elders
verbetering concurrentiepositie
verkorting duur dagelijkse boodschappen voor bewoners stadshart en regio

3. Visie wonen
Bevolkingsontwikkeling
Sinds 2002 loopt de bevolking van Den Helder terug, van 60.000 tot beneden de 58.000 eind 2007.
De uitstroom is dezelfde gebleven, de instroom en het geboorteoverschot dalen. De in- en uitstroom is
het grootst in de categorie 18-34 jaar en vindt vooral plaats met Amsterdam, Alkmaar, Anna Paulowna
en Schagen. Per saldo raakt Den Helder op deze wijze vooral kwijt: 18-34 jarigen, hoger opgeleiden
en huishoudens met kinderen. Kennelijk is Den Helder niet in staat om de mensen met de beste
perspectieven van wie een stad het in zijn toekomst juist moet hebben te binden aan de stad. Dit
tekent de urgentie voor de stedelijke vernieuwing.

Waarom is het moeilijk voor Den Helder om zijn inwoners te binden:
1. Er is – behalve de Defensie Academie (het KIM) – geen HBO of universitaire opleiding:
jongeren uit Den Helder gaan elders studeren en vinden daar werk en partner.
2. De arbeidsmarkt van de Randstad en de regio Alkmaar hebben een grote zuigkracht en
pendelen naar de Randstad wordt steeds onaantrekkelijker door lange files en volle treinen.
3. Er zijn te weinig goede woningen in aantrekkelijke woonmilieus
4. Het centrum is onaantrekkelijk met winkels, horeca en andere voorzieningen die te weinig
kwaliteit bezitten.
Hier staan een aantal sterke positieve kanten tegenover die evenzoveel kansen bieden:
1. De ligging van Den Helder met aan 3 kanten water en 7 km strand en duinen is uniek en biedt
grote kansen, voor zowel economie, wonen als toerisme
2. De arbeidsmarkt is goed: de haven en offshore zijn sterke groeiers, de toeristische sector
groeit gestaag door, de marine is na jarenlange daling kwantitatief stabiel, kwalitatief neemt
het functieniveau steeds verder toe. Groeikansen liggen er rond maritieme kennis en
technologie. Gezien het relatief grote aandeel pendelaars naar Den Helder liggen er
mogelijkheden meer werkers aan de stad te binden.
3. De combinatie van ligging aan het water, 7 km strand en duinen en het culturele erfgoed van
de stad tezamen bieden kansen voor unieke woonmilieus.
4. De woningmarkt is ontspannen en biedt volop mogelijkheden voor starters.
Gegeven de positieve arbeidsmarktsituatie ligt de sleutel voor het binden van inwoners aan Den
Helder in het drastisch verbeteren van het woonklimaat over de volle breedte: kwaliteit van woningen
en openbare ruimte, kwaliteit in winkels en horeca, kwaliteit van onderwijs, leisure en andere
voorzieningen in de volle breedte. De ligging aan het water en het cultureel erfgoed bieden de
mogelijkheid om aantrekkelijke woonmilieus te realiseren, de vernieuwing van het Stadshart en
benutting van Willemsoord maken het mogelijk winkels, onderwijs, horeca en leisure van
concurrerende kwaliteit in de regio te realiseren.

Analyse Woningmarkt
Woningvoorraad
Het aantal woningen in heel Den Helder bedraagt ongeveer 27.000. De verhouding huur-koop is
ongeveer 50-50. De huurvoorraad wordt gedomineerd door sociale woningbouw.
De woningvoorraad in en om het Stadshart wordt gedomineerd door een groot aandeel kleine
e
grondgebonden woningen (250m3) in laat 19 eeuwse buurten. De woonkwaliteit is eenvoudig, de
bouwtechnische kwaliteit matig, maar het is wel een geliefd woonmilieu. Het andere beeldbepalende
segment bestaat uit appartementen (gem 85 m2 gbo) uit de periode 1960-1975, boven winkels en op
en rond het Juliana- en Bernhardplein. In de hoofdwinkelstraten vindt men winkels met
bovenwoningen van rond 1900 afgewisseld met wederopbouwpanden. 50% van de woningen boven
winkels staat leeg. Langs de grachten is sprake van een aantrekkelijk woonmilieu doch de kwaliteit
van de meest grondgebonden woningen wisselt van zeer hoog tot matig.
Enkele cijfers: Het grootste aantal woningen valt in de categorie tussenwoningen (49,8%), gevolgd
door appartementen (22,5%), hoekwoningen (14,7%), vrijstaand (5,3%), 2^1 kap (5,2%) en specifieke
seniorenwoningen (2,5). Van de appartementen is een groot aantal levensloopbestendig. Een
zorgsteunpunt is aanwezig op het Bernhardplein.
Bestaande woningmarkt
In de gemeente Den Helder wisselen jaarlijks zo’n 800 woningen van eigenaar. Het actuele aanbod
(januari 2008) bedraagt 550, iets meer dan begin 2007, waarvan 75% onder de € 200.000. In 2007
daalden de gemiddelde prijzen met 12%, het laatste kwartaal herstelden ze zich weer met ruim 1%.
De gemiddelde verkooptijd bedraagt 4 maanden, met uitschieters tot boven een jaar.
Wooncarrière
De wooncarrière wordt in Den Helder meestal aangevangen in de wijk Stad binnen de Linie, in de
oude woningvoorraad in de wijken in en direct rond het Stadshart resp. in de appartementen in het
Stadshart zelf. Hier is sprake van een overmaat aan goedkope en kwalitatief matige starterswoningen,
aantrekkelijk voor klussers maar kwaliteit is dun gezaaid.
Naarmate er verder in de wooncarrière meer ruimte gewenst wordt door de consument, kan deze in
het Stadshart moeilijk slagen. Binnen de Stad binnen de Linie kent bijna uitsluitend de Indische Buurt
een aanbod van ruimere woningen met kwaliteit. Er is aanbod in zowel de Schooten als Nieuw Den
Helder. Maar gezinnen met kinderen wijken vanwege het aantrekkelijke prijsniveau van
eengezinswoningen met tuin vrij snel uit naar Julianadorp. Een volgende stap naar een 2^1 kap of
vrijstaande woning kan dan weer in Julianadorp of in een van de dorpen in de Noordkop buiten de
gemeentegrenzen worden gemaakt. Voor stedelijk wonen voor de middengroepen is in de huidige
voorraad weinig te vinden.
Als de kinderen de deur uit zijn is voor de sterk groeiende 55+ groep een logische volgende stap die
naar een centraal gelegen appartement: maar daarbij ondervindt het Stadshart concurrentie van
Schagen en Alkmaar.
De analyse samengevat
Er is in en rond het Stadshart sprake van een overaanbod van kleine, matige en goedkope
grondgebonden woningen. Tegelijk is er een tekort aan kwalitatief betere en ruimere grondgebonden
woningen voor gezinnen en appartementen voor 55+. De woonomgeving heeft te weinig kwaliteit en te
weinig groen en er is parkeeroverlast van ondernemers en bezoekers van het Stadshart in de
woonstraten. Het Stadshart heeft een matige uitstraling en het aanbod van winkels, onderwijs en
andere voorzieningen schiet tekort.
Voor starters is Den Helder, ondanks het woningaanbod, onvoldoende aantrekkelijk. Gezinnen met
kinderen wijken vanwege de slechte woonkwaliteit in brede zin snel uit naar Julianadorp of verder in
de Noordkop en verliezen daarmee de binding met de stad zelf. Voor inwoners van Julianadorp is
Schagen al snel een concurrerend alternatief. Dat laatste geldt ook voor de 55+-ers die op zoek zijn
naar een centrummilieu; deze wijken nu ook uit naar Alkmaar.
Uit de Strategische visie Den Helder 2020
Den Helder biedt een grote variëteit aan ruim opgezette, groene,
woonmilieus die tegemoet komt aan de vraag van de (potentiële)
inwoners. Er is speciale aandacht voor bijzondere woonlocaties
en het creëren van mogelijkheden tot wonen aan of op het water.

Kansen op de woningmarkt
De kansen om het tij te keren en de inwoners van Den Helder weer aan de stad te binden liggen in
een drastische verbetering van de integrale woonkwaliteit in het Stadshart: woningen, woonmilieu,
openbare ruimte, winkels, onderwijs en vrije tijdsvoorzieningen.
Verbetering van onderwijs- en vrijetijdsvoorzieningen kan jongeren weer aan de stad binden.
Ruimere grondgebonden woningen in opvolgende prijsklassen maken het jonge gezinnen mogelijk
binnen het Stadshart hun wooncarrière voort te zetten. Ruime appartementen met hedendaagse
kwaliteiten kunnen de senioren weer terughalen naar de stad. Investeren in een aantrekkelijke,
schone, hele en veilige openbare ruimte is hierbij randvoorwaarde.
Over all gezien is het belangrijk dat uiteindelijk het totaalbestand aan woningen, opgebouwd uit de
bestaande woningvoorraad èn de toekomstige toevoegingen daaraan, een zeer gedifferentieerd
woningaanbod in opvolgende prijsklassen opleveren zodanig dat alle sociale groepen in staat zijn
stappen op de zgn. “woonladder” te zetten.
Om de stad te versterken zijn er een aantal doelgroepen in het bijzonder interessant:
- Het kader van Koninklijke Marine en van het Helderse bedrijfsleven, waarvan thans een groot
deel buiten de stad woont.
- Het kader van nieuw zich in Den Helder vestigende bedrijven.
- KIM-studenten, het toekomstig marinekader, zijn na de eerste twee jaar op de campus vrij te
wonen waar ze willen: met aantrekkelijke woonvormen in en rond het Stadshart kunnen ze al
jong aan de stad verbonden worden.
- In de categorie senioren zijn ex-marinemensen een aparte interessante doelgroep.
De opname capaciteit voor nieuwbouwwoningen in het totale Stadshart is op dit moment 50 - 60
appartementen en 50 - 60 eengezinswoningen per jaar, mits er sprake is van een goed
gedifferentieerd aanbod, zoals hierboven aangeduid.
Deze opname capaciteit zal hoger zijn bij ontwikkeling van Willemsoord, in potentie een gebied dat
regionaal en zelfs landelijk verschillende doelgroepen aanspreekt en ons inziens “Het Goud van Den
Helder” is. Willemsoord is een van de drie grote woningbouwzones met een bijzondere woonkwaliteit.
Voor een optimale exploitatie van woningbouw op Willemsoord, is het allereerst van belang dat de
geplande jachthaven wordt gerealiseerd. Indien de jachthaven operationeel is, is de opbrengstpotentie
vele malen groter. De aanleg van de haven zal moeten worden gefinancierd uit opbrengsten uit
andere plannen. Daarnaast is een kwaliteitsimpuls van de voorzieningen en de openbare ruimte in het
centrumgebied een voorwaarde voor het aantrekken van een andere doelgroep op Willemsoord. De
ontwikkeling van het Molenplein kan als katalysator dienen van het woonmilieu aan het water, dit
gebied is interessant voor de lokale en regionale markt.
De tweede grote woningbouwlocatie is de Dijkzone. Deze is nu al interessant voor de lokale en
regionale markt, maar ook hier geldt dat de kwaliteitsimpuls in het centrumgebied cruciaal is.
Vrijwel direct kan al worden aangevangen met het wonen aan het groen aan de westzijde van het
centrumgebied. Deze derde woningbouwlocatie heeft als voorwaarde dat er meteen een aanvang
wordt gemaakt met de aanleg van het groen. Bij de ontwikkeling van dit woonmilieu zien we hier de
mogelijkheid op korte termijn opbrengsten te genereren t.b.v. verplaatsing van de schouwburg en
bibliotheek naar Willemsoord, ter versterking van de ambities voor Willemsoord en het groene
woonmilieu.

Kansen voor de toekomst
Onze plannen omvatten grote ingrepen in het Stadshart van de gemeente Den Helder. Met name de
plannen met de Rijkswerf Willemsoord hebben een landelijke allure. Woningbouw, aangevuld met een
zeejachthaven, nautische bedrijvigheid en horeca zal deze unieke plek van Den Helder het middelpunt
van leisure activiteiten worden.
Het noordelijke gedeelte van de Rijkswerf is uitermate geschikt voor het realiseren van een goed
gedifferentieerd woningbouwprogramma. Uiteindelijk zal men kunnen wonen, werken en recreëren
aan en in de jachthaven Willemsoord. De markt voorziet dat dit gedeelte van Den Helder ook in
potentie de allerbeste locatie voor woningbouw is.
Op het Molenplein ontstaat na sloop ook de mogelijkheid om naast appartementen ook
eengezinswoningen te ontwikkelen. Het is aan te raden hier te denken aan een type woning met tuin
dat herkenbaar is en pandsgewijs ontworpen wordt. Op deze wijze wordt de individuele
herkenbaarheid van woningen langs de Weststraat en de Zuidstraat doorgetrokken.
Teneinde de leefbaarheid in de winkelstraten te verbeteren is het wenselijk dat woonfuncties op de
verdiepingen teruggebracht zouden kunnen worden. Zeker daar waar de huidige winkelstraten in de
richting van de Rijkswerf eigenlijk ophouden vanwege de onprettige sfeer en het tekort aan interessant
winkelaanbod, is het aan te bevelen een combinatie van wonen en bedrijvigheid na te streven. Zeker
vanwege het feit dat de looproute richting de Rijkswerf van belang is voor het uiteindelijke slagen van
de daar te realiseren voorzieningen en woningbouw.
De Beatrixstraat is de belangrijkste straat waar wonen boven winkels moet worden aangemoedigd. Dit
vanwege de meest ideale ontsluiting die deze straat vanuit het centrum richting Willemsoord is. Het is
een kans als er in de Beatrixstraat meer horeca gerealiseerd wordt, zeker in de richting van de
Rijkswerf. Hierdoor ontstaat een natuurlijke trek richting de werf, alwaar alle verdere leisure activiteiten
geconcentreerd moeten zijn.
Door het slopen van bestaande woningen langs de groene zone ten westen van het centrum, ontstaan
mogelijkheden voor bouw van nieuwe woningen hier. In het stadscentrum wordt aanbevolen te kiezen
voor meer eigentijdse panden met appartementen. Verder richting de dijk is bebouwing in de vorm van
eengezinswoningen of eventueel stadswoningen met voldoende buitenruimte meer gewenst.
Afzet en concurrentie
De ontwikkelingen in het Stadshart, met uitzondering van de locatie tussen de Kanaalweg en de
Dijkweg en de woningbouwlocatie op Willemsoord, zullen met name interessant zijn voor de eigen
“Helderse” bevolking. De locaties langs de zeewering zijn meteen al interessant voor kopers van
buiten Den Helder. Het welslagen van de verkoop van de woningen in Willemsoord aan kopers van
binnen en buiten Den Helder, is afhankelijk van het doorgaan van de realisatie van jachthaven, leisure
voorzieningen en commercieel vastgoed in dit stadsdeel.
Op dit moment heeft Den Helder als woongemeente concurrentie van Schagen, Alkmaar, de
Wieringermeer en zelfs Haarlem. Dit heeft zoals eerder gezegd met name te maken met de
woonkwaliteit en niet zo zeer met het aanbod. Het aantal arbeidsplaatsen in Den Helder is
bijvoorbeeld uitstekend. De offshore industrie is booming. Dat betekent dat Den Helder wat dat betreft
bijvoorbeeld een enorme voorsprong heeft op de gemeentes die zich nu bezig houden met de
ontwikkelingen in de Wieringermeer. Hier zijn grootse plannen voor woningbouw, maar is er een groot
gebrek aan werkgelegenheid.
Met name met Willemsoord heeft Den Helder het in zich te groeien tot een stad met landelijke
aantrekkingskracht. In de directe omgeving zijn er dan ook geen concurrerende steden als je kijkt naar
de plannen zoals deze worden gemaakt voor Willemsoord.
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Woonmilieus
I – Centrumstedelijk wonen: dynamiek, hectiek, levendigheid, (goed voorzieningenmilieu)
II – Rand-centrumstedelijk
III – Maritiem wonen (combi met boten)
IV – Maritiem wonen
V – Stadshart (modale gezinswijk?)
Doelgroepen
- Ongebondenen: 20-30ers, vaak alleenstaand en starter, eigenzinnig, pre-gezinsfase, normale
koopkracht, komen uit alle lagen van de bevolking. Hebben behoefte aan gemengde culturen,
levendige buurt, wonen, winkelen en werken binnen bereik. Houden van uitgaan binnen korte
afstand van wonen, en wonen in appartementen.
- Dynamisch individualisten: voornamelijk 30-ers, sportief, zakelijk, zowel alleenstaand als
samenlevend (jonge gezinnen), vaak hoge koopkracht. Hebben behoefte aan een rustige en
ruime buurt, dynamiek in de omgeving, luxe, eengezinswoning.
- Samenlevers: 25-40 jarigen, gezinnen, huiselijk, gezelligheid, midden-hoge koopkracht.
Wonen graag in een levendige buurt, veel in- en uitloop, eengezinswoning in een echte
woonomgeving.
- Stille luxe: 40-50 jarigen, vaak meerpersoons, huiselijk, kalm, midden-hoge koopkracht.
Wonen graag in een ruime, nette buurt, thuis klussen en tuinieren, wonen voornamelijk in een
eengezinswoning.
- Verankerden: gemiddeld 30-60 jaar, meerpersoons huishouden, gezelligheid, veel sociale
contacten, gemiddelde koopkracht. Wonen graag in een sociaal drukke buurt, geborgenheid,
open naar de buren, voornamelijk in eengezinswoningen.
- Dynamische terugtreders: 60+ jaar, alleen, komen uit alle lagen van de bevolking en hebben
gemiddelde koopkracht. Ruilen vaak een eengezinswoning in voor een appartement.

I – Ongebondenen, Dynamische terugtreders en Verankerden.
Appartementen 70 – 90 m² gbo
Voor het grootste deel afkomstig uit Den Helder zelf.
IIa – Molenplein:
EGW: Samenlevers
Dynamisch individualisten
App:
Dynamische terugtreders (overwegend) (met hoge koopkracht)
Ongebondenen met hoge koopkracht
Grootste deel afkomstig uit Den Helder, klein deel ook uit de regio.
IIb – Marsdiep:
Stille luxe en Dynamische terugtreders
III – Willemsoord reserve locatie “maritiem wonen”
Dynamisch individualisten (van tweepersoons groeiend naar gezin).
Verankerden (40 –60, hoge koopkracht).
Ongebondenen (hoge koopkracht)
Samenlevers
IV – Willemsoord zuid – centrum milieu
Verankerden : kinderloos
Ongebonden : kinderloos
app 75-120 m² gbo
V – stadshart -> rand centrum stedelijk
Samenlevers
Verankerden
“meer van hetzelfde” 80-100 m²
Beleid
Bestaande beleidsnota’s en uitgangspunten.

4. Visie economie
Ondanks de perifere ligging, de jarenlange afslankingen bij de Marine en de zuigkracht van de
Randstad is de economische ontwikkeling van Den Helder positief: de off-shore is booming, het
toerisme groeit gestaag door, de Koninklijke Marine stabiliseert qua aantal maar groeit qua
scholingsgraad en er liggen aanzienlijke groeikansen in de windmolenbedrijvigheid en in de mariene
en maritieme kennisinstellingen. De scholingsgraad en het inkomensniveau van de eigen bevolking
zijn beide laag en de werkloosheid wijkt niet veel af van het Nederlands gemiddelde.

Uit de Strategische Visie Den Helder 2020
Den Helder ontwikkelt een duurzame economie met de offshore, de
haven, kennis & technologie (inclusief onderwijs), duurzame
(wind)energie, toerisme & recreatie en zorg & wellness als
belangrijkste dragers.

Kansen voor het Stadshart
De belangrijkste kansen op economisch gebied die er in en in het Stadshart en directe omgeving
liggen:
- Kwaliteitstoerisme bevorderen: meer diversiteit en luxe
- Kwaliteit van winkels, horeca en leisure omhoog
- Maritieme en mariene kenniscluster uitbouwen
- Watersport ontwikkelen, gunstige zeeligging benutten.
- Ruimte bieden voor kleinschalig ondernemen bv. aan huis.
Dit leidt tot het volgende programma.
Programma
1. Kwaliteitsslag toerisme, gebruik makend van gunstige ligging aan zee + rust + ruimte en
aansluitend bij scholingsgraad bevolking: hiervoor worden in de nieuwe beleidsnota toerisme
voorstellen gedaan. Dit strekt zich ook uit tot meer diversiteit en kwaliteit in winkels en horeca:
zie elders in dit uitwerkingsplan.
2. Jachthaven met watersportfaciliteiten op Willemsoord. Start in 2008.
3. Versterking Marien, Maritiem en Technologisch kenniscluster (KIM, TNO, IMARES, ECN,
NIOZ, ATO, etc..) Diverse instituten zijn gevestigd in Den Helder. De onderlinge samenhang
en samenwerking verdient nadere invulling. Een van de mogelijkheden is een MBO-HBO
e
maritiem georiënteerde opleidingsrichting. Voor de versterking van het cluster wordt 1
kwartaal 2008 een ontwikkelingsfonds opgericht. Het ontwikkelingsbedrijf NHN speelt hierin
een belangrijke rol.
4. Hotel- en congresfaciliteiten voor bedrijfsleven: gezien de groei en groeikansen in offshore,
windmolens en kennisinstituten is er in de markt behoefte aan meer hotelcapaciteit en liggen
er kansen voor meer congresfaciliteiten in de stad.
5. Stageplaatsen voor scholieren en werklozen bij ondernemers en in stedelijke vernieuwing zelf:
Dit wordt betrokken bij het op te stellen arbeidsmarktbeleid.
6. Ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid aan huis meenemen in woningbouwprogrammering.

5. Visie horeca
Eind 2003 is door BRO een opzet gemaakt voor de horeca structuurvisie van Den Helder. In dit
rapport is een analyse gemaakt van de horecastructuur in Den Helder. Naar aanleiding van deze
analyse zijn kansen en ambities aangegeven, die verwerkt zijn in een concept beleidsvisie. Dit rapport
is echter nooit vastgesteld. Ondanks dat de gebruikte gegevens uit 2003 enigszins verouderd zijn, zijn
de analyse, de probleemstelling en de visie nog actueel. De getallen kunnen niet één op één over
genomen worden, maar geven wel een tendens aan.
Uit het rapport van BRO zijn een aantal aspecten overgenomen, die van toepassing zijn voor het
Stadshart. Uiteraard moeten daarbij een aantal ontwikkelingen van de afgelopen jaren in het
achterhoofd gehouden worden, zoals de daling van het inwonersaantal en verandering in het horecaaanbod. Deze horecavisie voor het Stadshart is dus gebaseerd op het rapport van BRO uit 2003, met
een vertaling naar de bestaande situatie.

Analyse Den Helder
Om Den Helder goed te kunnen positioneren binnen de regio is in het rapport van BRO een
vergelijking met andere gemeenten gemaakt, die ‘zoveel mogelijk’ vergelijkbaar zijn met Den Helder.
Een aantal conclusies uit die analyse zijn:
- Den Helder beschikt gemiddeld over meer horecabedrijven per 1.000 inwoners dan andere
gemeenten.
- Den Helder beschikt over meer horeca dan veel Noordzeeplaatsen, echter binnen de regio NoordHolland Noord scoort Den Helder onder het gemiddelde.
- De concentratie van horecazaken in het centrum is lager dan in andere steden, 46% van het totale
horeca-aanbod in Den Helder ligt in het centrum. Met name het aandeel maaltijdverstrekkers en
contractcateraars is in het Stadshart klein, terwijl het aantal drankverstrekkers en spijsverstrekkers
erg groot is.
- Verdeling in de stad:
o In het Stadshart bevindt zich bijna de helft van het totale horeca-aanbod in de stad. Het
grootste deel van het centrumaanbod bestaat uit drankverstrekkers, wat duidt op een
sterke uitgaansfunctie. Daarnaast bevindt zich natuurlijk ook horeca in het
kernwinkelgebied met vooral een winkelondersteunende functie.
o Huisduinen heeft ca. 3% van het totale horeca-aanbod van Den Helder. In Huisduinen
bestaat het grootste aandeel van het horeca-aanbod uit logiesverstrekkers. Met name de
kleinschalige logiesverstrekkers zijn zeer aantrekkelijk voor toeristen, het aantal
bed&breakfast aanbieders is echter teruggelopen afgelopen jaren.
o Julianadorp heeft iets meer dan 10% van het totale horeca-aanbod, bij de winkelcentra
heeft het aanbod vooral een winkelondersteunende- en locale functie. Buiten de
winkelcentra zijn veelal restaurants gevestigd, die inspelen op het toerisme in het
zomerseizoen.
o In de verschillende woonwijken bestaat het aanbod voornamelijk uit bedrijven met een
lokaal verzorgende functie, in of in de nabijheid van winkelconcentraties. De meeste
contractcateraars uit Den Helder zijn hier gevestigd.
o In het buitengebied en langs het strand bestaat het aanbod veelal uit seizoensgebonden
bedrijven.
Uit de analyse van de Helderse consument zijn een aantal conclusies getrokken, deze conclusies zijn
nog steeds van toepassing op de huidige situatie:
- Het aandeel van allochtonen in Den Helder is vergelijkbaar met andere gemeenten in Nederland,
met betrekking tot het functioneel profiel van de horeca levert de etniciteit van de bevolking
daarom geen bijzonderheden op.
- Veel jongeren verlaten Den Helder voor het volgen van een opleiding. Deze doelgroep zorgt voor
een levendig stadsbeeld, het gemis van deze doelgroep in Den Helder heeft zijn weerslag op de
horeca.
- Het gemiddelde inkomen per inwoner in Den Helder ligt lager dan het landelijk gemiddelde. Dit is
echter beperkt van invloed op de bestedingen in de horeca. Het matig functioneren van de horeca
wordt veroorzaakt door een beperkt primair draagvlak en door het beperkte inspelen op de
behoeften van de Helderse consument.
- Het achterland van Den Helder is beperkt, er wordt uitgegaan van een totaal verzorgingsgebied
van maximaal 80.000 inwoners. Grotere steden in Noord Holland hebben een sterk
voorzieningenaanbod, de concurrentiepositie van Den Helder is hierdoor moeilijk te verdedigen.

-

-

-

-

Door de inkrimping van de Marine in Den Helder is de besteding in de horeca gedaald. In de
toekomst zal de horeca zich meer op andere doelgroepen moeten richten.
Den Helder heeft een ruim winkelaanbod, met een bovenlokaal bezoekerspotentieel. De kwaliteit
van het winkelgebied is echter niet optimaal, waardoor bezoekers van buiten wegblijven. Als de
aantrekkingskracht van het winkelgebied toeneemt, zal de horeca daar van kunnen profiteren.
Den Helder kent jaarlijks ongeveer 1,5 miljoen toeristische overnachtingen, deze toeristen gaan
echter niet naar het Stadshart. Voor de horeca in het Stadshart is het belangrijk dat er beter
ingespeeld wordt op de behoefte van deze toeristen.
Veel grote evenementen met (boven)regionale aantrekking zijn er niet in Den Helder. De
Vlootdagen is een voorbeeld van zo’n evenement, maar door voorzieningen op het Marineterrein,
profiteert de horeca in het Stadshart er niet van.
Er is in 2003 onderzoek gedaan hoe de inwoners van Den Helder de horeca beoordelen:
o Ruim de helft van de ondervraagden die wel eens de horeca bezoeken is ontevreden over
het uitgaan in Den Helder. Vooral de sfeer en veiligheid scoren slecht.
o Bijna tweederde van de ondervraagden gaat wel eens uit in andere steden. Hoe ouder de
ondervraagde, hoe hoger dit percentage
o Belangrijke redenen om andere steden te bezoeken zijn de sfeer, diversiteit in aanbod en
veiligheid.

Afgelopen drie jaar is in de Koningstraat door gemeente en ondernemers geïnvesteerd in de veiligheid
van de omgeving en de presentatie van panden. Daarnaast heeft de sloop van panden aan de
westzijde van de Koningstraat een verbetering van het veiligheidsbeeld opgeleverd.

Analyse Stadshart
In 2003 waren ruim 90 horecabedrijven in het Stadshart gevestigd, een (te) groot aantal daarvan had
een matige tot slechte kwaliteit. Het aantal is in de afgelopen jaren wel afgenomen tot ruim 75, onder
andere door de sloop van panden aan de Koningsstraat. De analyse van BRO is echter nog wel van
toepassing.
De zaken met slechte kwaliteit bevinden zich met name in de Koningstraat en de Spoorstraat en
verpesten het op die locaties voor de overige horeca in de straat. In de andere delen van het
centrumgebied is het aanbod van een gemiddelde kwaliteit. Er zijn binnen het Stadshart slechts
enkele zaken te vinden die dit niveau ontstijgen en een meerwaarde hebben voor de
voorzieningenstructuur in het centrum van Den Helder.
Uitgesplitst naar bedrijfsgroep zien we het volgende:
- De drankverstrekkers zijn vooral in de Koningstraat, Breewaterstraat en Spoorstraat gevestigd.
Veel bedrijven presenteren zich gesloten. In combinatie met een slecht onderhouden gevel
resulteert dat in een slechte uitstraling. Het grote uitgaanscluster aan de Koningstraat valt op door
zijn slechte presentatie en bedenkelijke kwaliteit van een aantal aanwezige bedrijven. In de
Breewaterstraat is wel aandacht geweest voor de uitstraling van de panden en de bedrijven
presenteren zich hier gemiddeld iets beter dan in de andere twee genoemde straten.
- De spijsverstrekkers in de winkelstraten presenteren zich over het algemeen goed en de
diversiteit binnen de bedrijfsgroep is hier ook groot. In de Koningstraat waar ook veel
spijsverstrekkers zijn gevestigd, is het aanbod vooral gericht op het uitgaanspubliek
(shoarmazaken en grillrooms). De presentatie van deze zaken is gemiddeld minder dan die van
hun collega's in het winkelgebied.
- Er zijn maar weinig maaltijdverstrekkers in het Stadshart gevestigd, met als logisch gevolg dat de
diversiteit in het aanbod te wensen over laat. De presentatie van de meeste zaken is gemiddeld
en veel van de bedrijven positioneren zich in een prijsvriendelijke markt.
- Het aanbod aan logies in het Stadshart is beperkt. Het aanbod bevindt zich in een prijsvriendelijk
tot gemiddeld marktsegment. De drie hotels bieden overigens ook eetgelegenheid en zetten zich
daarmee ruimer in de markt.
Een deel van de kwaliteit van de horeca hangt samen met de functie en het bezoekersprofiel van de
betreffende horecabedrijven, maar ook met de synergie met andere centrumfuncties. Om die reden is
een onderscheid gemaakt in horecatypen:
1. Winkelondersteunende / daghoreca
2. Zacht uitgaan / avondhoreca
3. Hard uitgaan / nachthoreca

Wanneer de verschillende horecagebieden in het Stadhart onder de loep genomen worden, kunnen
de volgende conclusies getrokken worden over doelgroepen en synergie met andere functies:
Koningstraat-Noord
Het grootste uitgaansgebied van Den Helder bevindt zich in het noordelijk deel van de Koningstraat.
Hier is veruit de grootste concentratie ‘harde’ uitgaansgelegenheden gevestigd. Het gebied is
enigszins excentrisch gelegen ten opzichte van het centrumgebied, waardoor de relatie met de
overige voorzieningenclusters binnen het Stadshart beperkt is. In haar huidige functie ondervindt de
horecaconcentratie aan de Koningstraat-Noord daar geen hinder van. Het gebied komt pas tot leven
lang nadat de winkels zijn gesloten.
Het horeca-aanbod aan de Koningstraat-Noord bestaat voornamelijk uit cafés waartussen wordt
gependeld op de uitgaansavonden (horecahoppen). Daarnaast zijn er ook verschillende grillrooms en
coffeeshops gevestigd. De meeste bedrijven richten zich op het jongere uitgaanspubliek.
Door teruglopende bezoekersaantallen en de beperkte bestedingsruimte van de jongeren die uitgaan
in het gebied, kunnen veel van de ondernemers in de Koningstraat momenteel amper het hoofd boven
water houden of zijn al vertrokken. Vanuit de kant van de ondernemers is vaak te laat ingespeeld op
het veranderende profiel van de Helderse consument en ook dat heeft zijn weerslag gehad in het
functioneren van de horeca. Dit is met name te zien aan de slecht onderhouden panden.
Door de sloop van een aantal horecapanden aan de westzijde van de Koningstraat heeft de afgelopen
tijd een verdunning van het aanbod plaatsgevonden. Deze verdunning en de groene inrichting van het
vrijkomende gebied heeft ertoe geleid dat een aantal horecazaken hebben geïnvesteerd in terrassen.
De presentatie van het gebied is hierdoor verbeterd, maar nog steeds niet optimaal.
Naast de fysieke omstandigheden wordt het leefklimaat in de Koningstraat ook aangetast door
problemen met rondhangende jongeren. Niet alleen voor de bezoekers van het gebied, ook de
omwonenden ondervinden de nadelen van de concentratie van harde uitgaansgelegenheden.
Spoorstraat-Noord
Het noordelijk deel van de Spoorstraat in Den Helder maakt deel uit van het aanloopgebied voor het
huidige kernwinkelapparaat. Aan dit deel van de straat zijn afgelopen jaren enkele horecazaken
gesloopt, de vrijkomende grond ligt braak. Er bevinden zich hier nog een beperkt aantal horecazaken,
een enkele horecazaak is overdag geopend. Er bevindt zich ook een coffeeshop, deze zal in het kader
van de overgangsregeling van het lokale coffeeshopbeleid worden gesloten wanneer de
bedrijfsvoering door de huidige houder wordt beeïndigd.
Daarnaast zijn er diverse winkels en woningen gevestigd. De belangrijkste trekker in het gebied is de
supermarkt. Over het algemeen sluit het profiel van de horeca in de Spoorstraat-Noord (meestal een
avond- of nachtfunctie) niet aan bij de overige aanwezige functies. De aantrekkelijkheid van het
Stadshart voor winkelend publiek wordt door de verloederde Spoorstraat sterk aangetast.
De Spoorstraat wordt in het noordelijk deel onderbroken door een klein pleintje, het Jutterspleintje. De
gevels liggen hier ca. 20 meter terug uit de rooilijn van de Spoorstraat, één pand heeft een
horecafunctie. De omgevingskwaliteit aan deze zijde van de Spoorstraat is redelijk, maar de
presentatie van de horecazaak past niet in de omgeving. Hierdoor verrommelt het beeld van de
Spoorstraat.
Breewaterstraat
In de nabijheid van de grotere winkelstraten in het Stadshart is aan de Breewaterstraat een klein
horecaplein gesitueerd, deze richt zich vooral op de bezoekers die komen om in de avonduren iets te
drinken. De geïsoleerde ligging van het plein zorgt ervoor dat, ondanks de locatie midden in het
kernwinkelgebied, het gebied een geheel eigen karakter heeft.
De panden hebben een redelijke uitstraling, hoewel die op sommige plekken wat minder gesloten mag
zijn. Ook de panden met andere functies (zakelijke dienstverlening, detailhandel en wonen)
presenteren zich goed. Binnen het gebied zijn twee terrassen afgebakend, waarvan één op het
centrale pleintje, die in de zomer zorgen voor een gezellige sfeer.
Kernwinkelgebied
Het kernwinkelgebied bestaat uit het zuidelijke deel van de Spoorstraat, de Keizerstraat, de
Beatrixstraat, de Kroonpassage en het Julianaplein. Binnen dit gebied is de winkelfunctie dominant.
De meeste horeca die er is gevestigd, heeft een winkelondersteunende functie. Het aanbod is
verspreid gevestigd over een groot gebied en beschikt, met uitzondering van enkele clusters, over
weinig onderlinge samenhang.
Het feit dat veel aanbod verspreid is gevestigd onderschrijft de sterke relatie met het winkelaanbod.
Waar horeca meer geconcentreerd is, moeten de aanbieders het vaak hebben van de gezamenlijke
trekkracht. Op sommige locaties zoals aan het begin van de Spoorstraat is toch sprake van enige
concentratie. Het straatbeeld fleurt hiervan op (als het mooi weer is), maar echte functionele

samenhang tussen de aanwezige
kernwinkelgebied is niet noodzakelijk.

winkelondersteunende

horecabedrijven

binnen

het

Elders in Stadshart
Verspreid in het Stadshart zijn buiten de onderscheiden deelgebieden nog diverse horecabedrijven
gevestigd. Naast een aantal reguliere horecabedrijven zijn de meest opvallende aanbieders de
bibliotheek met een ‘leescafé’ en de Stadsschouwburg met een eigen voorziening om wat te eten en
drinken. De horeca in deze zaken is uiteraard sterk ondersteunend aan de hoofdactiviteit en heeft
nauwelijks een relatie met de overige horeca in het Stadshart. Voor de attractiviteit van het totale
voorzieningenaanbod in het centrum van Den Helder is de aanwezigheid van dergelijke zaken
evenwel van essentieel belang.
Conclusie uit analyse
- in verhouding veel drankaanbieders
- weinig en eenzijdige aanbod maaltijdverstrekkers
- goed en divers aanbod spijsverstrekkers (met uitzondering van Koningstraat)
- beperkt aanbod logies
- weinig relatie met andere centrumfuncties
- uitgaanscluster heeft eenzijdige doelgroep
- niet inspelen op behoefte Helderse consument en toerist
- matig tot slechte presentatie en omgevingskwaliteit

Inventarisatie horecazaken
2003

Ambitie en visie
Het Stadshart heeft in de huidige situatie weinig aantrekkingskracht, voor bewoner én bezoeker. De
komende jaren zal er veel worden geïnvesteerd om de kwaliteit van het Stadshart te verbeteren. Om
dit te bereiken wordt gestreefd naar een leefbaar, veilig en levendig centrumgebied.
Ten aanzien van de horecavoorzieningen wordt gestreefd naar kwaliteitshoreca met een divers
aanbod en een toegevoegde waarde voor de verschillende functies in het Stadshart.
Bij het opzetten van de horecavisie voor het Stadshart staan de volgende vijf invalshoeken centraal:
Kwantiteit
Den Helder gaat de toeristische functie verder ontwikkelen, daarom moet het horeca-aanbod in het
Stadshart en op Willemsoord in de toekomst zijn toegesneden op de verschillende doelgroepen die
deze ontwikkeling met zich meebrengt.
Daarnaast is echter ook inspelen op de (autonome) demografische en marktontwikkelingen in Den
Helder als geheel een belangrijke voorwaarde voor toekomstig succes. In het rapport van BRO is
aangegeven dat inkrimping van aantal horecazaken in het Stadshart gewenst zou zijn. Er werd in
2003 uitgegaan van 75 tot 80 horecazaken in het Stadshart, bij een inwonersaantal van 60.000 in Den
Helder. De horeca zou dan meer perspectief hebben en meer kwaliteit kunnen bieden, dan bij de
omvang van het toenmalige horeca-aanbod van ruim 90 zaken. Vanaf 2003 is het aantal horecazaken
teruggelopen, maar ook het inwonersaantal. Wanneer de uitgangspunten van BRO vertaald worden
naar de huidige situatie, is er in het Stadshart ruimte voor 70 tot 75 horecazaken. Dit komt redelijk
overeen met het bestaande aantal horecazaken.
Het aantal horecazaken wordt dus niet uitgebreid, maar in de verdeling van de horecazaken in
bedrijfsgroepen is wel een verschuiving nodig. Het aantal drankverstrekkers zou moeten inkrimpen
(met name de bedrijven die nu al weinig toekomstperspectief hebben) terwijl het aantal
maaltijdverstrekkers kan groeien. Per saldo blijft het aantal horecazaken dan gelijk.
Kwaliteit
Naast kwantitatieve maatregelen kan worden gesteld dat ook de kwaliteit van individuele bedrijven
bepalend is voor het functioneren van de horeca. Een goed functionerende horeca heeft weer een
positief effect op een goed functionerend centrumgebied, en andersom. De kwaliteit is onder meer
afhankelijk van het feit of de ondernemers in staat zijn in te spelen op de huidige trends en
ontwikkelingen. In Den Helder is geconstateerd dat het aanbod zich vooral richt op het laag en
middensegment. Aansluitend op de ambitie van de gemeente bestaan er kansen voor bedrijven in een
hoger marktsegment.
In het Stadshart is kwaliteitsverbetering noodzakelijk, dat houdt onder andere in een betere
presentatie, maar ook meer diversiteit. Een breed horeca-aanbod kan diverse doelgroepen bedienen
in de vorm van winkelondersteunende horeca, gezellige restaurants, maar ook het harde uitgaan.
Bij de versterking van de horeca in het Stadshart kan worden aangesloten op de ambitie om de
toeristische functie te stimuleren én de afstemming op het profiel van de Helderse consument, zoals
de vraag naar terrassen.
Spreiding
De mate waarin het horeca-aanbod is verspreid, is afhankelijk van diverse factoren. Zo zijn de
beschikbaarheid van locaties, huurniveaus en eigendomssituaties bepalend voor de locatiekeuze van
de ondernemer. Het aanbod van de horeca moet worden geconcentreerd op daarvoor geschikte
locaties.
In het centrum van Den Helder is de sterkste concentratie van de uitgaanshoreca aan de Koningstraat
gesitueerd. Het ‘horecahoppen’ wordt hierdoor makkelijk gemaakt. In het bezoekgedrag van (vooral
jeugdige) bezoekers aan de Helderse horeca is dat ook geconstateerd.
Met name voor de nieuwe bezoeker (regiobewoners of dagjesmensen) is een sterk horecagezicht
belangrijk. Naast een uitgaansgebied dat zich met name richt op de lokale bezoekers, moeten er op
diverse locaties in het Stadshart rustpunten aanwezig zijn waar het verblijfsklimaat optimaal is.
Uitgangspunt is gespreide concentratie. Binnen het centrum zijn er hiervoor verschillende locaties
denkbaar.
Relatie met andere functies
In het algemeen is in binnensteden de relatie van horeca met andere functies zoals winkelen en vaak
ook toerisme nadrukkelijk aanwezig. Het centrum van een stad ontleent een groot deel van haar
trekkracht aan het samenspel van de aanwezige functies. Als de ruimtelijke opbouw van de
horecastructuur in het centrumgebied niet goed is, zal de kwaliteitsverbetering alleen niet voldoende
zijn om een beter functioneren voor de horeca te kunnen garanderen.

In Den Helder heeft de horeca in de huidige situatie met name een uitgaansfunctie en een
winkelondersteunende dagfunctie. Bij versterking van het horeca-aanbod tot een voor toeristen
aantrekkelijk geheel, met meer terrassen en differentiatie van eetgelegenheden, neemt de trekkracht
op toeristen en recreanten en de verblijfsduur in een centrum toe. Een goede relatie tussen het
uitgaansgebied en het winkelgebied is hierbij belangrijk.
Wat niet vergeten moet worden is een goede afstemming met andere ruimtelijke functies als wonen
en verkeer. Voor omwonenden betekent horeca in sommige gevallen een bron van overlast door
geluid, verkeersaantrekkende werking of vanwege verminderde sociale veiligheid in de buurt. De
overlast van de horeca moet dus beperkt worden door goede afstemming met wonen en verkeer.
Omgevingskwaliteit
Den Helder heeft geen historische binnenstad of veel markante, ruimtelijk waardevolle gebouwen van
stedelijke allure die over autonome trekkracht beschikken. Over opvallende elementen in de inrichting
van het Stadshart, zoals de overkapping van een deel van het kernwinkelgebied, verschillen de
meningen. Functioneel is een dergelijke ingreep wel geweest, maar de uitstraling van het centrum is
er niet beter op geworden. Het staat vast dat er iets moet gebeuren met de binnenstad om deze
aantrekkelijker te maken voor de bezoekers. Ook de wijze waarop de gemeente omgaat met de
inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte speelt hierbij een rol. Investeren in de
omgevingskwaliteit is en blijft belangrijk voor het perspectief van de horeca.

Gebiedsprofielen
-

-

-

-

-

-

-

Algemeen:
o concentreren centrumfuncties in compacter gebied
o horeca laten aansluiten op centrumfuncties
o uitplaatsing van de nachthoreca uit de Koningstraat, deze passen beter op Willemsoord
en sluiten aan bij het entertainment programma
o inkrimping nachthoreca, uitbreiding avondhoreca, geen uitbreiding daghoreca, in
totaalaanbod geen uitbreiding
o meer diversiteit en kwaliteit in horeca-aanbod
o verbetering van de entrees van het Stadshart: kop Beatrixstraat en stationsomgeving
Aantallen:
o 70-75 horecazaken in het Stadshart
o 10-15 harde horeca zaken, waarvan max. 1200m2 horeca met een nachtvergunning
Koningstraat:
o forse afname van het aanbod
o wegnemen overlast voor woonbuurt
o relatie met kernwinkelgebied en daardoor verschuiving van de concentratie richting de
Spoorstraat
o profiel transformeert van harde nachthoreca naar avondhoreca
o bredere doelgroep, naast uitgaanspubliek ook winkelend publiek, toeristen, studenten
o Koningstraat Noord: transformatie naar woongebied
o Koningstraat Zuid: mix van functies, aanloopgebied van kernwinkelgebied. Avondhoreca,
met name restaurants. Geen uitbreiding, inkrimping is voorstelbaar.
Julianaplein:
o Koppeling met het kernwinkelgebied en stadspartk
o Circa 500m2 dag- en avondhoreca, gemengd aanbod
o aan de oostzijde van het Julianaplein (bezonning)
o bescheiden terrassengebied, voorwaarde hiervoor is totale herinrichting van het plein
Breewaterplein:
o horecafunctie behouden, kwaliteitsverbetering, kleinschalig, ook overdag open, gemengd
profiel, dag en avond/nachthoreca, geen uitbreiding.
o terrassen
Kernwinkelgebied:
o aan kop Beatrixstraat (richting Willemsoord): kleinschalige horeca met terrassen,
gemengd aanbod van dag- en avondhoreca. Circa 500 m². Overloop naar Willemsoord en
aansluiting op kernwinkelgebied.
o in winkelstraten: winkelondersteunende daghoreca, spijsverstrekkers
Spoorstraat Noord en Jutterspleintje:
o afbouw van horecafunctie
o ontwikkelen tot gemengd (woon)gebied

-

-

Willemsoord:
o ontwikkelen van uitgaansgebied aan het Natte Dok en het schuine Dok aan het
entertainmentcenter.
o Verkleuring gedurende de dag-avond-nachthoreca. Overdag geen gesloten puien.
o In de nieuwbouw maximaal 1500-2000 m² horeca waarvan circa 1200 m² een
nachtvergunning heeft. Voor de bioscoop, jachthaven en schouwburg maximaal één
ondersteunende gekoppelde horecagelegenheid.
o Geen toevoeging van horeca in de bestaande monumentale gebouwen.
Elders Stadshart:
o consolideren, beperkte uitbreidingsmogelijkheden

Bijlage - definities
Bedrijfsgroepen
1. Drankverstrekkers:
(eet)café, bar, nachtclub, sociëteit, koffiehuis, coffeeshop, theehuis, consumptietent, kiosk, kantine
c.q. restaurant bij kampeer- / bungalow- of recreatiebedrijf, discotheek / dancing, strandpaviljoen,
buffet sportaccommodatie, ontmoetingscentrum, zalen- en partycentrum.
2. Spijsverstrekkers:
ijssalon, cafetaria / snackbar / shoarmazaak / broodjeszaak / croissanterie, restauratie spoorweg /
busstation / vliegveld, partycateraar / traiteur, poffertjeszaak / pannenkoekenhuis / crêperie,
automatiek.
3. Maaltijdverstrekkers:
restaurant, café-restaurant, petit-restaurant / bistro / pizzeria, wegrestaurant.
4. Contractcateraars:
contractcateraar / kantine bij bedrijven / kantoren / instellingen.
5. Logiesverstrekkers:
hotel / hotel-garnie, hotel-café, hotel-restaurant, hotel-café-restaurant, kamerverhuurbedrijf,
pension.

Horeca-typen
1. Winkelondersteunende / daghoreca
Bedrijven met een functie die veelal is gekoppeld aan winkelopeningstijden. Zij richten zich op
dezelfde doelgroep als de nabijgelegen detailhandel. Voorbeelden: lunchroom, cafetaria en
ijssalon.

2. Zacht uitgaan / avondhoreca
Bedrijven met een autonome horecafunctie waarbij de nadruk ligt op de dag en vroege avond. Met
name de restaurants en grand cafés vallen in deze categorie.

3. Hard uitgaan / nachthoreca
Bedrijven met een autonome horecafunctie waarbij de nadruk ligt op de avond en nacht. Met name
(dans)cafés en discotheken vallen in deze categorie.

4. Combinatie
Bedrijven met een brede functie die bij meerdere van de vorige categorieën worden ondergebracht.

Bijlage - SWOT-analyse locatie harde uitgaanshoreca
1. Kop Koningstraat
Sterke punten
• horeca reeds aanwezig, geen verplaatsingskosten
• koppeling met evenementen in het park
• park als kwaliteitsimpuls voor de horeca (terrassen)
Zwakke punten
• overlast voor de omgeving (woonbuurt), geen kwaliteitsimpuls voor de woonbuurten
mogelijk
• geen goede ontwikkelingsmogelijkheden voor het noordelijke gedeelte van de
Koningstraat, beperkingen bij ontwikkeling door overlast
• geen relatie met het compacte centrumgebied of andere horeca, niet in de loop: weinig
aanleiding voor de ondernemers om overdag open te gaan.
• evenementenprogramma kan minder groene inrichting van het park als gevolg hebben
• geen directe bereikbaarheid met OV en mogelijkheid tot fietsenstalling
Voorwaarden
• maatregelen treffen om overlast (oa. geluid en criminaliteit) te beperken – actie gemeente
en ondernemers
• goede kroegen verbeteren (oa. ook overdag open, investeren in panden)
• concentratie van een klein aantal kroegen op de kop van de Koningstraat, slechte
kroegen verwijderen
• loop creëren vanuit het centrum
• inrichting park moet evenementen mogelijk maken, geen concurrentie met evenementen
op Willemsoord

2. Willemsoord Zuid
Sterke punten
• koppeling met winkelondersteunende horeca op kop Beatrixstraat
• koppeling met toekomstige schouwburg en het enterainment cluster
• horeca is in te passen in nieuwbouw, daardoor geen overlast voor woningen
• aantrekkelijke plek voor terrassen, aan het evenementenplein en de kade van het schuine
dok
• koppelingen met evenementen in de buitenruimte op WO
• Koningstraat kan ontwikkeld worden tot aantrekkelijk woonmilieu aan het park
Zwakke punten
• verplaatsen van de horeca
• jachthaven en uitgaanscluster hebben andere doelgroepen.
• uitstraling uitgaanshoreca en monumentale gebouwen komt niet overeen, het is niet
wenselijk om horeca in te passen in monumentale gebouwen (oa. tbv geluidsisolatie)
• geen directe bereikbaarheid met OV
Voorwaarden
• verplaatsing van de goede uitgaansgelegenheden uit de Koningstraat naar Willemsoord, in de
nieuwbouw aan de noordzijde van het schuine dok
• geen uitgaansgelegenheden meer in de Koningstraat
• strenge eisen in het beeldkwaliteitplan tbv monumentale status (terrassen, reclame, etc)
3. Julianaplein
Sterke punten
• goede bereikbaarheid met OV, taxi en fiets (stalling)
• relatie met het compacte winkelgebied en de markt
• aanleiding voor openingstijden overdag, door aanwezigheid van kantoren (station) en
looproute vanuit het winkelgebied

•
•
•
•

identiteit geven aan het Julianaplein (terrassen)
groene inrichting van het plein als kwaliteitsimpuls voor de horeca
relatie met evenementen op het plein
Koningstraat kan ontwikkeld worden tot aantrekkelijk woonmilieu aan het park

Zwakke punten
• verplaatsen van de horeca
• overlast voor appartementen aan de rand van het plein
• inpassing in bestaande bebouwing, extra technische voorzieningen nodig (isolatie etc)
Voorwaarden
• horeca aan oostzijde van Julianaplein (bezonning)
• maatregelen treffen om overlast voor appartementen op te lossen/te compenseren (de
bewoners van het pand boven de HEMA wilden vorig jaar graag een groter balkon…)
• horeca ook overdag open, geen dichte rolluiken overdag
• verplaatsing de goede uitgaansgelegenheden uit de Koningstraat naar het Julianaplein
• geen kroegen meer in de Koningstraat
• Goede inrichting van het plein
• fietsenstalling realiseren in omgeving station en winkelgebied (dubbelgebruik overdag/’s
nachts)

4. Kop Beatrixstraat
Sterke punten
• nieuwbouwlocaties, waardoor geluidsisolatie in de bouw opgenomen kan worden
• koppeling/ uitwisseling bezoekers met cultuurcluster (schouwburg, bibliotheek, galerie)
• brugplein als kwaliteitsimpuls voor de horeca
• relatie met het compacte winkelgebied en markt
• Koningstraat kan ontwikkeld worden tot aantrekkelijk woonmilieu aan het park
Zwakke punten
• verplaatsen van de horeca
• maakt de projecten minder haalbaar, door lagere opbrengst woningen
• weinig ruimte voor evenementen in de directe openbare ruimte
• te weinig ruimte (m2) voor uitgaanshoreca én winkelondersteunende horeca in de
nieuwbouwplannen
• geen directe bereikbaarheid met OV en mogelijkheid tot fietsenstalling
Voorwaarden
• voorwaarde is dat de uitgaanshoreca ook overdag open is, om winkelondersteunend te
kunnen zijn.
• verplaatsing van de goede uitgaansgelegenheden uit de Koningstraat naar de Kop
Beatrixstraat
• geen kroegen meer in de Koningstraat.

6. Visie sociaal, economisch en cultureel programma
Voorstel bijdrage Zeestad uit planexploitatie aan sociaal-culturele programma UP
Met toelichting
(in duizenden Euro’s)
1. Integrale Evenementenprogramma 100 ged. 3 jaar
spreekt voor zichzelf
2. Culturele Broedplaatsen
faciliteren kunstenaars in panden (tijdelijk gebruik)
3. Cultureel Erfgoedhuis (onderdeel Bibliotheek)

4. Technische Ontdekplek
inrichting educatief technisch centrum voor kinderen
(NeMo in het klein)
5. Uitbreiding Thorbeckeschool
6. Pannaveld (bij Thorbeckeschool)
klein trapveldje

300 (2009 – 2011)

60 (2010)

0

50 (2011)

0
25

(2011)

7. Project de Buurt ons huis
12
schoolproject over de nieuwbouwplannen in Stadshart

(2009)

8. Dubbele Gymzaal Vinkenterrein

0

9. Thuis in het Stadshart
30 (2008)
onderzoek naar behoeften ouderen en gehandicapten
om aan voorzieningen, netwerken, etc. om zo lang
mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen.
10 Opvang dak- en thuislozen 70 ged 3 jaar
210
aanvullende exploitatielasten t.b.v. dagronde opvang
voor dak- en thuislozen, alcohol- en drugsverslaafden.
11 Stadshart-wandelroute
folders, wegwijzers en bordjes voor een wandelroute
door het Stadshart

Totaal

(2009 – 2011)

3 (2008)

690

1. Werkwijze en verantwoording
Inleiding
e
Stedelijke vernieuwing in de 21 eeuw is alleen nog denkbaar met een evenwichtige aanpak van
tegelijk de sociale, economische en fysieke pijlers. Daarom is medio 2006 een apart traject voor de
sociale en culturele pijler gestart als aanvulling op de fysiekeconomische benadering van het
Uitwerkingsplan Stadshart dat toen in de startblokken stond. De eerste fase van dit traject, een
dertigtal gesprekken met sleutelpersonen uit het Stadshart werd uitgevoerd door Primo NH en in
januari 2007 afgerond met het rapport Hart voor de Stad.
Werkwijze
Voor de tweede fase vanaf juni 2007 is voor de benadering van het VROMRaad-advies Stad en
Stijging gekozen: de ambities van bewoners als vertrekpunt voor de stedelijke vernieuwing. Den
Helder heeft te kampen met teruggang van bevolking. Om in de toekomst mensen aan je stad te
binden is het zaak aandacht te geven aan stadsbewoners die maatschappelijk vooruitkomen –
sociale stijgers – en die aan je stad te binden: zij vormen het sociale kapitaal van de stad en zijn
belangrijk voor de sociale stijging van anderen. Er worden daarbij vier routes onderscheiden
waarlangs stedelingen vooruit kunnen komen: het onderwijs, het werk, het wonen en de vrije tijd. Het
stijgen gaat met kleine stapjes. Van groot belang daarvoor zijn “stijgingsladders” per domein waarin
geen sporten ontbreken: een zo compleet en gevarieerd mogelijk aanbod van onderwijs, werk,
woningen en vrijetijdsbestedingsmogelijkheden in de wijk, resp. stad.
Om praktische redenen is het domein Wonen gesplitst in twee domeinen zodat de volgende 5
domeinen zijn onderscheiden:
1. Wonen en woonomgeving
2. Wonen, welzijn en zorg.
3. Onderwijs en jeugd
4. Vrije tijd, cultuur, sport, recreatie en evenementen
5. Werken en economie.
Per domein zijn drie fases doorlopen:
1. Analyse van kansen en knelpunten; hierin zijn de uitkomsten van Hart voor de Stad
meegenomen.
2. Doelen formuleren: uitgangspunt hiervoor was de Strategische visie Den Helder 2020.
3. Programma opstellen van concrete maatregelen en projecten.
Proces
Het proces verliep in de volgende stappen:
Een ambtelijke werkgroep met vertegenwoordigers van alle betrokken beleidsafdelingen o.l.v. Zeestad
verzamelde het materiaal en formuleerde knelpunten, kansen en doelstellingen.
In een expertmeeting met 50 vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld werd dit
materiaal gecheckt en waar nodig aangevuld en werd een eerste reeks van ongeveer 30 voorstellen
ontwikkeld.
Vervolgens werden twee bewonersbijeenkomsten belegd waar in totaal 70 mensen zich bogen over
die voorstellen, zo’n 30 nieuwe voorstellen formuleerden en tenslotte hun voorkeur uitspraken over
alle 60 voorstellen tezamen. Hieruit kon een top 10 van meest ondersteunde voorstellen worden
opgesteld. (zie bijlage)
Vervolgens zijn alle voorstellen op hun merites beoordeeld, ondergebracht in diverse beleidskaders
en/of programma’s en een aantal uitgewerkt in projectvoorstellen.
Inhoud van dit rapport
In de paragrafen 2 t/m 6 komen per domein de analyse, doelstellingen en het programma met alle
voorstellen aan de orde. Elke paragraaf sluit af met de uitgewerkte projectvoorstellen die bij het
betreffende domein horen.
Paragraaf 7 geeft een verantwoording van wat er met alle voorstellen uit het traject gebeurt: of het
elders in het Uitwerkingsplan wordt opgenomen, in het korte termijn programma openbare ruimte zit
resp. in het al lopende beleid van de gemeente wordt meegenomen.
In de bijlagen zijn de demografische gegevens opgenomen, de uitkomsten van de
bewonersbijeenkomsten en de samenstelling van de werkgroep.

2. Wonen en woonomgeving
2.1 Analyse en Doelen

Kengetallen

ANALYSE

Knelpunten
profs

Veel kleine, matige, goedkope woningen: 85 % WOZ.< € 150.000
Verhouding grondgebonden: niet-grondgebonden 40 : 60%
Tamelijk veel woningen geschikt voor senioren: vooral niet grondgebonden
huurwoningen en beperkt aantal grondgebonden seniorenwoningen.
• Zorgarrangementen aanwezig (Goede Ree); zorgsteunpunt Bernardplein
• Regionaal woningmarktonderzoek medio 2008
Woningmarkt zeer ruim: In heel Den Helder 550 woningen te koop waarvan 75%
onder de 2 ton; gemiddelde verkoopduur 4 maanden; na prijsdaling in 2007
prijzen thans weer gestabiliseerd.
•
•

•
•
•
•
•
ANALYSE

DOELEN

•
•
•

Overaanbod kleine, matige, goedkope woningen met standaardkwaliteiten
Tekorten: woningen met ruimte, kwaliteit en diversiteit o.a.
o Middelgrote stadswoningen voor gezinnen uit middengroepen die
willen doorgroeien uit starterswoningen:
o Ruime en goede appartementen – deels met zorgvoorzieningen voor senioren en hogere inkomensgroepen
Er is een tekort aan plaatsen voor ambulant begeleid wonen (hele stad).
Slecht onderhoud openbare ruimte en slechte handhaving overlast.
Kritiek op inrichting Juliana- en Bernardplein, lege panden en open gaten.
Oversteken over Weststraat naar Willemsoord onveilig.
Bovengemiddelde uitstroom uit Den Helder van hoger opgeleiden, gezinnen
met kinderen en leeftijdsgroep 18-34 jarigen.

Knelpunten
bewoners

•
•
•

Doelen uit
Strategische
Visie 2020

Den Helder biedt een grote variëteit aan ruim opgezette,
groene, woonmilieus die tegemoet komt aan de vraag van de
(potentiële) inwoners. Er is speciale aandacht voor bijzondere
woonlocaties en het creëren van mogelijkheden tot wonen aan
of op het water.
•

Stadshart  UP

•

•
•
•
•

Te lage kwaliteit inrichting woonomgeving
Te weinig groen in de woonomgeving
Parkeeroverlast in woonstraten door bezoekers, ondernemers en
bedrijfsbusjes Stadshart

De toekomstige woningvoorraad van het Stadshart zo gevarieerd maken dat
alle sociale groepen in staat zijn (zonodig kleine) stappen op de ‘woonladder’
te zetten.
Middengroepen, gezinnen met kinderen, sociale stijgers en hoger kader van
marine en bedrijfsleven (weer) aan de stad binden door uitbreiding van de
woningvoorraad met middelgrote tot grote woningen met veel kwaliteit, zowel
grondgebonden als appartementen, in aantrekkelijke en bijzondere
woonmilieus, o.a. bij het water.
Een aantrekkelijk woonmilieu bieden aan senioren – w.o. ex-marinemensen –
met (ruime)appartementen met compleet servicepakket voor verzorgd wonen.
KIM-studenten jong aan de stad binden met aantrekkelijke woonvormen in en
rond het Stadshart.
Tekorten aan begeleide woonvormen oplossen in daarvoor geschikte
bestaande gebouwen, binnen danwel buiten het Stadshart.
Investeren in een aantrekkelijke, schone, hele en veilige openbare ruimte

2.2 Programma wonen en woonomgeving
(cursief: voorstel uitgewerkt in projectformat)
Korte
Termijn
0 – 2 jaar

KTPOR
KTPOR
KTPOR
KTPOR

Middenlang
e termijn
2 -10 jaar

UP

UP
UP
UP
UP
UP
UP
WO
RWO
RWO

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

RWO

•

RWO

•

e

Meer groen  1 fase Stadspark
Herinrichting eerste serie woonstraten en grachten
Herinrichting winkelstraten inclusief verwijderen luifels
Extra beheersinspanning openbare ruimte Stadshart
Wonen boven winkels stimuleren; aansluiten op initiatief makelaar
Programma herinrichting openbare ruimte:
o Aanleg stadspark
o Meer zitbanken
o wandelroutes
o afval ondergronds
o meer fietsenstallingen
Voetgangersoversteek Weststraat
Sociaal veilig bouwen
Meer parkeergarages
Open gaten Stadshart benutten voor stadswoningen voor jonge gezinnen,
sociale stijgers en andere doorstromers uit de stad
Willemsoord, Dijklocaties en Grachtengordel benutten voor diversiteit aan
kwalitatieve woningtypen en woonmilieus t.b.v. doorstromers uit bestaande
woningvoorraad en nieuwe doelgroepen van buiten
Openbaar toilet in centrum
Parkeren Willemsoord uit het zicht
Invoeren bewonersparkeren
Short stay facilities voor tijdelijke huisvestingsbehoefte marine cq. Offshore in
Stadshart en/of Willemsoord, eventueel in combinatie met een foyer of
begeleid kamer project (wordt meegenomen in woningmarktonderzoek)
Woningmarktonderzoek en woningbouwprogramma o.a. focussen op
doelgroepen jonge gezinnen, sociale stijgers, marine- en bedrijfskader,
senioren (o.a. ex-marinemensen) en KIM-studenten en aio’s .
Promotiecampagne voor Den Helder als woonstad onder zittend personeel en
bij personeelswerving voor Koninklijke Marine en andere Helderse bedrijven.
Samenwerking met HOV, KM en CWI. .

3. Wonen Welzijn Zorg
3.1 Analyse en doelen
Kengetallen

Zie bijlage 1 ‘Bevolking Stadshart’

ANALYSE

•
Knelpunten
profs

Knelpunten
bewoners
Strategische
Visie 2020

DOELEN

Stadshart

•
•
•
•
•

Samenscholende jongeren in de zone Station - Julianaplein Spoorstraat – Koningstraat: overlast en onveiligheidsgevoelens.
Drugsdealen onder jeugd Koningstraat.
Zwervers, alcoholisten en drugsgebruikers op Julianaplein e.o.
Financieel tekort wijksteunpunt
50% van de woningen boven de winkels in het Stadshart staat leeg.
Dit leidt tot sociale onveiligheid en verwaarlozing van de panden. Dit
laatste gecombineerd met de luifels geeft een negatieve uitstraling.
Overlast drugsdealers en drugsgebruikers m.n. rond coffeeshops

Accent op maatschappelijke activering, participatie en cohesie;
daarnaast ontwikkeling van een aantrekkelijk stadshart waarbij de
vorming van goede en gevarieerde woon- en winkelmilieus (die
laatste ook uit toeristisch oogpunt) wordt benadrukt.
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Verlevendigingsimpuls Kunst&Cultuur
Organisatie van evenementen
Oriëntatie op een breed en goed voorzieningenniveau
De diversiteit aan doelgroepen op het gebied van Wonen-WelzijnZorg en de WMO langdurig, plezierig en zelfstandig laten Wonen in
een fysiek veilige en sociaal activerende omgeving met een keten
van op elkaar afgestemde, gemakkelijk beschikbare en bereikbare
Welzijns- en Zorgvoorzieningen
Sluitende aanpak drugsoverlast: repressie + zorg
Diversiteit aan woonvormen voor de onderklasse: daklozenopvang,
woonfoyers, etc.
Eenzelfde diversiteit aan werkmilieus en voorzieningen
Vanuit de maatschappelijke extramuralisatietendens in huidig WMOkader ‘levensloopbestendig’ en senior- en zorgvriendelijk
(ver)bouwen.
Aanpassing van de infrastructuur

Concrete projecten

3.2 Programma WIZ
(Cursief: uitgewerkt voorstel in projectformat)

VVH
OWS
RWO

OVERIG PROGRAMMA

OWS

OWS
UP

OWS

Ontwikkeling samenhangende aanpak veiligheid + dagopvang + wonen:
• Drugsoverlast bestrijden d.m.v. prioritaire politie-inzet.
• Opvang dak- en thuislozen, alcohol- en drugverslaafden uitbreiden
tot hele dag.
• Woongelegenheid voor deze groep
• Beleids- en visieontwikkeling betreffende de clustering van
voorzieningen. Gegroepeerde spreiding van voorzieningen leidt tot
oriëntatie op gebruik van multifunctionele centra (locatieselectie!).
Kortweg: mfc-ontwikkeling is geen ‘must’, maar als kans wel
benutten; en WMO/’zorglint’-ontwikkeling uitvoeren (zie onder).
• Planning voorzieningen in relatie tot WMO-beleid en ‘zorglint’ontwikkeling
• Ontwikkeling ‘zorglint’: strook Julianaplein- Polderweg, inclusief
(nieuwbouw Parkzicht) en de locatieontwikkeling Lidwinaterrein (ook
conform Structuurplan 2020 en MOP 2006-2009), met bijzondere
aandacht voor seniorenwoningen (‘levensloopbestendig’ bouwen)
met zorgvoorzieningen en winkelaanbod in de directe nabijheid;
realisatie ontmoetingsplekken, uitbreiding ondersteuning en
facilitering van welzijns- (vrijwilligers- en mantelzorg)-organisatie
• Mogelijkheden tot mfc-vorming of andere clustervorming (en wegen
tot realisatie) benutten (de kans tot mfc-ontwikkeling en de
ruimtelijke- en inhoudelijke aspecten van een mfc zullen relatief
kleinschalig zijn); Afwegingen rond accommodaties/locaties als
Thorbeckeschool, gymzaal, buurthuis en bibliotheek.
Thorbeckeschool-ontwikkeling tot Brede School met
opvangfaciliteiten (zie groeihypothese ‘verbreding
Thorbeckeschool’).

3.3 Projectvoorstellen
Naam project

OVERLAST DAK EN THUISLOZEN, ALCOHOLISTEN EN
DRUGSVERSLAAFDEN IN DE OPENBARE RUIMTE STADSHART

Projectverantwoordelijke
Andere betrokkenen

OW&S
VVH

Probleemstelling

De harde kern overlastgevers in het Stadshart bestaat uit
verwervingscriminaliteit, verstoren van de openbare orde,
samenscholingen van groepjes harddrugsgebruikers, woonterroristen
zonder vaste woon en verblijfplaats( antisociale persoonlijkheidsstructuur), openbaar drankgebruik, dealen en
gebruiken op straat, onderlinge ruzies. Zowel bij de toeristen,
omwonenden, winkeliers en gebruikers van de openbare ruimte ervaren
dit gedrag als storend, bedreigend en geeft gevoel van onveiligheid.
Alcoholisten en zwervers veroorzaken vervuiling en verloedering in de
openbare omgeving.
Integrale aanpak van verstoringen in de openbare ruimte.

Projectomschrijving

Doelgroep:
Harde kern van dak en thuislozen (hardnekkige zwervers),
alcoholisten/drugsverslaafden (slecht sociaal gedrag en
meestal niet te handhaven in reguliere woonsituaties.( Antisociale
persoonlijkheidsstructuren)
•
•

•
•
•

Harde kern inzichtelijk maken en onderscheiden naar specifieke
aanpakken cq trajecten (stedelijk kompas)
Opvang capaciteit verslaafden opvang en Dak en thuislozen uitbreiden
met dagarrangementen, optimaliseren naar onderscheiden.
doelgroepen vanuit aanloopcentrum verslavingszorg. SDTO middag
arrangementen en DAC (dag activiteiten centrum GGZ) Totaal: 60.000
Aparte voorzieningen opstarten (containerwoningen). Zes tot acht
wooneenheden door woningcorporatie met sociaal psychiatrische
begeleiding ( 30.000)
Dagkaart verstrekking SDTO cliënten €12.000
Dagbestedings/veegploegproject ” Actief talent” +/- 30.000

Start
Gereed

Om en nabij de zomervakantie 2008. Project lopend min drie tot 5 jaar
tijdens de verbouwingsfase van het Stadshart.

Kosten
Formatie/uren

Totaal: 132.000, - tot 150.000

Ruimtebeslag (alleen bij
een fysiek project)

Aan de rand van het stadshart een locatie voor Containerproject woningen

Andere kaders

Dak en thuisloosheid (GGD)
Op te starten veiligheidsplan Stadshart
KVO project Binnenstad
Woonvisie Gemeente Den Helder

Hoe draagt dit project bij
aan het betreffende doel
uit de strategische visie.

Naam project

DRUGSOVERLAST BESTRIJDEN

Projectverantwoordelijke
Andere betrokkenen

VVH
Politie

Probleemstelling

De bewoners van het Stadshart m.n. wonend in de directe omgeving
van de coffeeshops ervaren overlast en sociale onveiligheid van
rondhangende dealers en drugsverslaafden, drugsdeals op straat en
normoverschrijdend verkeers- en parkeergedrag.
Daarnaast zijn er vermoedens dat coffeeshops drugs verkopen aan
jongeren onder de 18 jaar.
Het vergroten van het veiligheidsgevoel van bewoners en bestrijden
van overlast door:
1. Prioritaire politie-inzet in actief verstoren, opjagen en zonodig
arresteren van drugsdealers en verslaafden.
2. Actief handhaven van verkeersregels rond de coffeeshops.
3. Het terugbrengen van het aantal coffeeshops van 4 naar 3 en
verplaatsen van de overige naar de randen van het Stadshart
conform de “Nota Herijking lokaal softdrugsbeleid”.
4. Actief handhaven van de leeftijdsgrens voor de verkoop van
softdrugs.
e
2 kwartaal 2008

Projectomschrijving

Start
Gereed
Kosten
Formatie/uren

VVH brengt het als hoogste prioriteit in voor het handhavingsbeleid
door de politie. Dit valt binnen de normale politie-inzet.

Ruimtebeslag (alleen bij
een fysiek project)
Andere kaders

Alternatieve locatie zoeken voor te verplaatsen coffeeshops, aan de
rand van het Stadshart langs aanrijdroutes.
Nota herijking lokaal softdrugsbeleid (2007)

Hoe draagt dit project bij
aan het betreffende doel
uit de strategische visie.

Vergroten veiligheidsgevoel bewoners is randvoorwaarde voor
verbetering van het woon- en leefklimaat in het Stadshart, voor de
succesvolle vernieuwing van het Stadshart en voor het creëren van
aantrekkelijke woonmilieus voor (nieuwe) inwoners.

Naam project

THUIS ZIJN IN HET STADSHART (senioren, 55 jr. en ouder)

Projectverantwoordelijke
Andere betrokkenen

Beleidsmedewerker OW&S, wijkmanager Stad Binnen de Linie(wijkgericht
werken), Zeestad BV/CV

Probleemstelling

Projectomschrijving

Start
Gereed
Kosten
Formatie/uren
Ruimtebeslag (alleen bij
een fysiek project)

Andere kaders

Hoe draagt dit project bij
aan het betreffende doel
uit de strategische visie.

Betrokken partners:
Stichting Vrijwaard, (Wijksteunpunt Centrum & Woon-zorgcomplex Goede
Ree), WIO Stichting Wonen Indische Ouderen Den Helder,
Woningstichting Den Helder (het woonplein), Stichting Woontij(huisvesting
senioren), LSBO Den Helder, Doopsgezinde gemeente, Evangelische
gemeenschap De Ambassade, Bethelkerk, etc.
Nu al kijken alle serieuze toekomstvoorspellers naar de grote groep
vijftigers die ons land gaat tellen. Binnen 15 jaar zijn er 7 miljoen mensen
die Abraham en Sara hebben gezien. Dat is 40 % van de bevolking. Deze
groep zal bijna 60% van het besteedbare inkomen van Nederland in de
portemonnee hebben. De veranderingen die plaats zullen vinden zijn bijna
onvoorspelbaar. Ook in het Centrum neemt het aantal 55-plussers toe. De
cultuur, woonomgeving en faciliteiten van het Stadshart zullen op deze
veranderingen afgesteld moeten worden om een prettig en leefbaar
woonklimaat in stand te kunnen houden.
Op welke manier is te bereiken dat kwetsbare mensen zo lang mogelijk
zelfstandig in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen.
De aanpak richt zich op een vijftal doelgroepen:
1. Ouder wordende mens voor wie het functioneren in de
samenleving moeilijker wordt
2. Mensen met een geestelijke en verstandelijke beperking
3. mensen met een psychiatrische stoornis
4. Mensen in een sociaal isolement(door bijv. gebrek aan werk,
inkomen en perspectief).
Een vijf tot tiental mensen zullen worden gezocht, voor een interview. Dit
gebeurd vanuit de belevings- en ervaringswereld van de bewoner.
Daarnaast richt de aanpak zich op de situatie in de wijk als het gaat om
voorzieningen, netwerken en activiteiten(aanbod en vraag).
Start: voorjaar 2008.

Uren inzet van alle kern organisaties die werken met de ouder wordende
mens in het Stadshart
Procesmanager (wijkmanager) 80 uur. Partners 30 a 40 uur
Het geschikt maken van de woonomgeving voor oudere mensen, die nog
op hoge leeftijd willen deelnemen aan het dagelijkse leven in de wijk, dat
betekent begaanbaar, aantrekkelijk, schoon, bereikbaar en toegankelijke
voorzieningen met sociaal veilige routes. Eventueel d.m.v. het inrichten
van een woonservice/zorgzone (waarin woonzorgzone, zorgcentra,
senioren woningen en medische voorzieningen)
Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), van vangnet naar
springplank. Het project sluit goed aan bij het programma cq
uitwerkingsplan Stadshart met de Sociaal, economische en culturele pijler.
Het draagt bij aan enkele v/d doelstellingen van het werken aan een
aantrekkelijke Stadshart met een goed voorzieningenniveau qua kwaliteit
en diversiteit. Stimuleren van bewonersbetrokkenheid en de speciale
aandacht voor bijzondere woonactiviteiten

4. Onderwijs / Jeugd
4.1 Analyse en Doelen
•
Kengetallen

•

•
•

ANALYSE

•
•
•
•
Knelpunten
•
•
•
•

•

•
•
•

DOELEN

Strategische
Visie 2020

Algemeen
(Stadshartoverstijgend)

•

Thorbeckeschool enige basisschool binnen Stadshart; Windwijzer net
erbuiten (cijfers + herkomst leerlingen beschikbaar).
Thorbeckeschool zal, gegeven de geldende demografische projectie,
de komende 10-15 jaar eerst één tot (max.) twee klaslokalen extra
nodig hebben, om uiteindelijk weer een lokaal ‘in te leveren’(+ 1 t.o.v.
het huidige niveau); demografische projectie levert geen spanning met
de accommodatie aan de Pasteurstraat.
Aandeel niet–Nederlandse kinderen is niet relevant voor het onderwijs
in het Stadshart
Cijfers en herkomst St. Kinderopvang Wilhelminastraat zijn vooralsnog
onbekend.
Peuterspeelzaal separaat gehuisvest in buurthuis Centrum, cijfers en
herkomst vooralsnog onbekend.
Sport en spel: onvoldoende ruimte opgroeiende jeugd
Consultatiebureau / Opvoedsteunpunt (Koploper)
Leerlingenprognose op basis van nieuwe demografische gegevens en
verwachte woningbouw op korte en langere termijn (nog) niet
voorhanden.
Fysieke ruimtebehoefte van de Thorbeckeschool voor buitenschoolse
opvang is vooralsnog onbekend
Peuteropvang is niet gecombineerd met basisschool; ruimtebehoefte
vooralsnog onbekend.
Nieuwbouw van andere basisscholen aan de Pasteurstraat zal gezien
de afstand nauwelijks concurrentie vormen voor de Thorbeckeschool.
Gymzaal in oude brandweerkazerne moet vervangen worden:
vervanging van de gymzaal heeft hoge prioriteit en is gekoppeld aan
andere accommodatievraagstukken; leidend is de wettelijke
onderwijshuisvestingszorgplicht die op de gemeente rust.
Uit/aanbouw van gymzaal aan Thorbeckschool is voor
onderwijsdoeleinden inefficiënt (te weinig uren bewegingsonderwijs)
en ook met aanvullende activiteiten van derden zal de exploitatie
zorgwekkende cijfers te zien blijven geven.
Spelvoorzieningen kinderen (knelpunt hondenpoep)
Outdoor-sportvoorzieningen zoals bijv. een Pannaveldje, Cruijff-,
Krajicek- of Skatecourt

•

Duurzame economie met o.a. kennis en technologie, incl.
onderwijs.
Aanbieden van opleidingen op diverse niveaus inclusief HBO

•
•
•
•

Aantrekkelijk (basis)onderwijs van goede kwaliteit
Meer stijgingskanalen in het onderwijs
Betere aansluiting onderwijs op bedrijfsleven
Realiseren HBO-opleiding i.s.m. KIM en ROC

4.2 Programma Onderwijs – Jeugd
(Cursief: voorstel uitgewerkt in projectformat)
Concrete
voorstellen

Overige

OWS
OWS/UP
OWS
OWS
OWS
OWS
UP
UP
UP

De buurt ons huis
Verbreding voorzieningen Thorbeckeschool
Technische ontdekplek
Buurtsportvoorzieningen
Gymzaal
HBO-opleiding
Speelvoorzieningen voor jonge kinderen
Inrichting openbare ruimte voor jongeren
Trapveld / Cruijff-court

4.3 Projectvoorstellen
Naam project

DE BUURT ONS HUIS (project basisonderwijs)

Projectverantwoordelijke

Regie OWS / wijkmanager

Andere betrokkenen

-

directie en team openbare basisschool Thorbecke
Zeestad
Woningstichting

Probleemstelling

De buurt gaat op de schop, kinderen in basisschoolleeftijd zien van alles
gebeuren in hun woonomgeving en rond de school. De uitdaging is om de
betrokkenheid van kinderen bij hun omgeving te vergroten en een
positieve houding ten aanzien van de buurt te versterken.

Projectomschrijving

Het project “De buurt ons huis” wordt uitgevoerd in alle groepen van de
basisschool en nodigt kinderen uit mee te denken en te werken aan de
inrichting van hun eigen (directe) leefomgeving.

Start
Gereed

Uitvoering project in het voorjaar of na de zomervakantie 2008, afgestemd
op de start van de bouw van nieuwe woningen in de buurt en de planning
van de school.
Uitvoering ideeën n.a.v. het project 2008/2009.

Kosten

Projectkosten basis leskist + buurt leskist incl. verzend- en
administratiekosten ± € 2.000,- (éénmalig in 2008)
Uitvoering ideeën n.a.v. het project: € 10.000,- (éénmalig in 2008)

Formatie/uren

OWS en wijkmanager 20 + 20 uur
Uitvoering Zeestad/Woningstichting 40 uur?

Ruimtebeslag (alleen bij
een fysiek project)

Schoolomgeving Thorbeckeschool – inclusief nog te verwerven terrein van
de Woningstichting achter de school

Andere kaders

Kadernotitie “Leren doe je overal”
- Participatie van kinderen en hun ouders

Hoe draagt dit project bij
aan het betreffende doel
uit de strategische visie.

Sociaal welzijn (doel 2) / variëteit in woonmilieus (doel 3)
Het project draagt bij aan het aantrekkelijker maken van het woonmilieu
(jeugd 4-12 jaar)

Naam project

BUURTSPORTVOORZIENINGEN STADSHART

Projectverantwoordelijke
Andere betrokkenen

- Afhankelijk van (deel)project (gemeente / Zeestad)
- Woningstichting; Basisscholen Centrum en Visbuurt & Vogelbuurt;
Buurthuis Centrum; Sportservice DH en de afdelingen OWS, RWO en SB
- Bestaande buurtsportvoorziening nabij Buurthuis Centrum behoeft
upgrading;
- In toekomst stadspark meenemen kleinschalige speelvoorzieningen voor
jeugd < 10 jaar;
- Nabij Thorbeckeschool moet kleine buurtsportvoorziening komen, bijv.
Pannaveldje;
- Bestaande buurtsportvoorziening Vinkenterrein upgraden tot een CruijffCourt, in combinatie met dubbele gymzaal en toekomstige nieuwbouw
Brede School (Drietand en Eben Haezer)
De ambitie is om stadshart-breed de buurtsportvoorzieningen te
verbeteren, om het voorzieningenniveau, zeker gericht op jeugd en
bewegen, naar een hoger plan te tillen en het stadshart ook langs deze
weg een levendiger ruimtelijke-, jonge- en actieve uitstraling te geven. Dit
kan door op verschillende terreinen in het stadshart een investering te
plegen, en zo op verschillende manieren voor verschillende doelgroepen
het voorzieningenniveau een impuls te geven.

Probleemstelling

Projectomschrijving

Start
Gereed
Kosten
Formatie/uren
Ruimtebeslag (alleen bij
een fysiek project)
Andere kaders

Hoe draagt dit project bij
aan het betreffende doel
uit de strategische visie.

Start en einde mede afhankelijk van activiteiten rond scholen- en
woningbouw, stadparkaanleg en ontwikkelingen rond Vinkenterrein:
geschat tijdvak van zomer 2008 tot 2011-12
€ 200.000
100
Cruijff Court 800 m²
Pannaveldje 400 m²
Kleinschalige speelvoorzieningen 400 m²
Lokale sportnota, Onderwijs- en accommodatienota

Verbetering woonmilieus en (sportieve) infrastructuur, verlevendiging
stadshart en uitstraling, bijdrage aan sport/spelvoorzieningen voor
jongeren en scholenveld. Inverdieneffecten door bundeling van
sportbehoeften en vrijspelen derde locaties voor alternatieve
bestemmingen en gebruiksvormen.

Naam project

Projectverantwoordelijke
Andere betrokkenen
Probleemstelling

Projectomschrijving

Start
Gereed
Kosten
Formatie/uren

Ruimtebeslag (alleen bij
een fysiek project)

Andere kaders

Hoe draagt dit project bij
aan het betreffende doel
uit de strategische visie.

TECHNISCHE ONTDEKPLEK
Technisch en Science Ontdekplek gericht op het enthousiast maken van
kinderen en jongeren voor een technische beroepsopleiding of beta studie.
RWO-OWS
Marine museum/Traditiekamer, in samenwerking met ROC en Technisch
Opleidingscentrum en Onderzoekscentra
1) Bedrijven in Den Helder kunnen moeilijk geschoold technisch personeel
krijgen. Meer jongeren zouden voor een technische opleiding moeten
kiezen. Marine heeft een te kort aan technisch personeel. Olie en
Gaswinning op zee is weer lucratief door hoge olie prijs, toename
technisch onderhoudswerk, ontwikkeling windparken op zee en
kustverdedigingactiviteiten vereisen technisch personeel.
Onderzoeksinstituten in Den Helder en omgeving hebben behoefte aan
geschoold technisch- en research-personeel.
2) Vorming van een groter aanbod aan recreatieve mogelijkheden voor de
jeugd en voor de toeristen. Bij de herinrichting van het stadshart moet
(ook) rekening worden gehouden met het type bezoekers dat de stad
wenst te trekken. De spanningsboog van kinderen is zeker als het om
winkelen gaat beperkt, en naast een ‘simpele’ veilige speelplek kan een op
jongeren gerichte doe-en-ontdek-plek een extra impuls, en een extra
aantrekkingskracht uitoefenen: op buitenstaanders, passanten en
ingezetenen.
Grondslag: kadernota Onderwijs en Jeugdbeleid “Leren doe je overal”,
optimale ontwikkelingskansen bieden aan de jeugd van Den Helder.
Ontwikkeling van een aantrekkelijke leer-speel-doe-ontdek-omgeving.
Het aanbieden van verscheidenheid aan mogelijkheden om met techniek
en science te spelen en zelf technische handelingen of onderzoekshandelingen te verrichten via speelse situaties. Gericht op verschillende
leeftijdsgroepen, zowel primair onderwijs als onderbouw voortgezet
onderwijs. Kan benut worden in het schoolprogramma maar biedt ook
recreatie mogelijkheid na schooltijd, individueel en groepsgewijs, en voor
verjaarpartijtjes.
Inhoudelijke samenwerking beogen met Technisch Onderwijscentrum,
Traditiekamer en Marinemuseum en aanhaken bij ambachten, offshore,
marine, duurzame energie, technologie enz. Mogelijke betrokkenheid of
participatie van onderwijsinstellingen e/o natuur & milieuorganisaties.
Start januari 2008, December 2008 gereed.

Personeelskosten
1 ½ fte € 110.000,-- (minimaal 200 formatie-uren)
Huisvestingskosten
PM
Investering en onderhoud
€ 50.000,-Vrijwilligers vergoedingen
PM
90 m2 Ontdekplek
6 m2 Toiletten
12 m2 Kantoor
40 m2 Keuken, restauratie instructie/ontvangst ruimte
30 m2 Werkplaats en opslag
Voor bevordering interesse voor techniek en beta vakken zijn fondsen
beschikbaar.
Groene Poolster zorgt voor Milieu en landschap ontdekplek. Sportservice
zorgt in de Slenk voor Sport ontdekplek. Cultureel Projectencentrum en
Triade zorgen voor culturele ontdekplekken, kinderen/jongeren van Den
Helder wordt zo optimaal gelegenheid geboden om kennis te maken met
verschillende disciplines en om hun talenten/interesses te ontdekken en
gericht te kiezen waar zij zich in verder willen scholen/ontwikkelen.

Het verlevendigt het stadshart, biedt een extra attractie, draagt bij aan de
recreatie mogelijkheden voor kinderen en jongeren, ook voor hen die hier
als toerist tijdelijk zijn, en stimuleert interesse in techniek en bijgevolg
mogelijk het volgen van een technische studie of kiezen van beta vak (ook
een landelijk onderwijs-speerpunt).

Naam project

VERBREDING VOORZIENINGENAANBOD THORBECKESCHOOL

Projectverantwoordelijke

OWS

Andere betrokkenen

RWO - Grondzaken
Meerwerf Basisscholen Den Helder (=schoolbestuur Thorbeckeschool)
Woningstichting

Probleemstelling

De Thorbeckeschool heeft bij een toekomstig groeiscenario als gevolg van
woningbouw in het Stadshart weinig mogelijkheden tot uitbreiding in
fysieke zin.
- Er is in de schoolomgeving weinig ruimte om te spelen voor
kinderen tussen 4-12 jaar.
- Het schoolbestuur overweegt in het kader van verbreding van het
aanbod op de middellange termijn een kinderopvangvoorziening –
peuterspeelzaal voorziening bij het schoolgebouw opzetten.
- In verband met uitbreiding van het aantal woningen in het
Stadshart dient rekening te worden gehouden met de mogelijkheid
tot uitbreiding van het aantal leslokalen.

Projectomschrijving

-

Inrichting van een speelvoorziening voor kinderen in de
basisschoolleeftijd op het terrein achter de school.
Het schoolbestuur ontwikkelt een plan van aanpak met betrekking
tot verbreding van het aanbod met opvangvoorzieningen.
Ontwikkeling plan voor (eventuele) uitbreiding van het aantal
leslokalen voor de Thorbeckeschool

Start

Plan van aanpak Meerwerf i.s.m. OWS in 2008

Gereed

Speelvoorziening gereed 2009
Uitbreiding schoolgebouw n.a.v. tijdpad in plan van aanpak

Kosten

Verwerving van de grond achter de Thorbeckeschool, die nu eigendom is
van Woningstichting, geraamde kosten
€ ??
Inrichting speelvoorziening bijv. Pannaveld € 50.000,- (éénmalig)
Afmetingen max. ± 14 x 22 m - kunstgras / omheining / bankjes etc.
Structureel i.v.m. onderhoud ± € 1.500,- op jaarbasis

Formatie/uren

Voorbereiding OWS + RWO wordt geschat op 100 uur

Ruimtebeslag (alleen bij
een fysiek project)

De grond achter de Thorbeckeschool incl. het deel dat nu in eigendom is
van de Woningstichting dwz. …?? m2.

Andere kaders

- Kadernotitie “Leren doe je overal”
- Kadernotitie “Samen voor kwaliteit”
- Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Gemeente Den
Helder – 2006

Hoe draagt dit project bij
aan het betreffende doel
uit de strategische visie.

Sociaal welzijn (doel 2) / variëteit in woonmilieus (doel 3)
Het project draagt bij aan het aantrekkelijker maken van het woonmilieu
(jeugd 4-12 jaar)

Naam project

GYMZAAL EN VINKEN-TERREIN

Projectverantwoordelijke
Andere betrokkenen

RWO / OWS
- Basisscholen: Thorbecke, Drietand, Ebenhaezer, Spinaker, Thijssen
- Diverse externe partijen (bij planontwikkeling en aanleg)
Met de eindigheid van het gebruik van de brandweerkazerne en de
gymzaal aan de Molenstraat wordt op relatief korte termijn de voorziening
in capaciteit voor bewegingsonderwijs voor met name de Thorbeckeschool een probleem: zonder structurele oplossing zal een dure
pendeloplossing voorlopig uitkomst moeten bieden. Een structurele
oplossing die meerdere problemen in een totaal-concept oplost, vormt de
aanleg van een dubbele gymzaal op het Vinken-terrein.
Ontwikkeling en bouw van een dubbele gymzaal op het Vinken-terrein.

Probleemstelling

Projectomschrijving

Start
Gereed

Afstemming op bouw van woningen in de buurt zal noodzakelijk zijn.
Sec snelst gewenste start na de zomervakantie 2008.
Uitvoering ideeën n.a.v. het project 2008-10.

Kosten

Projectkosten: ± € 1,6 miljoen

Formatie/uren

Intern: 400

Ruimtebeslag (alleen bij
een fysiek project)

Vinken-terrein dubbele gymzaal = 1200 m² BVO
Mogelijke / gewenste aanbouw Cruijff Court = 800 m² BVO

Andere kaders

Kadernotitie “Samen voor Kwaliteit” (Onderwijs en Accommodaties) en
lokale Sportnota

Hoe draagt dit project bij
aan het betreffende doel
uit de strategische visie.

Aanbrengen van variëteit in het woonmilieu en aanbod van een adequaat
voorzieningenniveau, gebruikmakend van de beleidsinhoudelijke insteek
om te komen tot benutting van kansen en mogelijkheden, verhoging van
buurtsportparticipatie en clustering van voorzieningen (gebruik door vijf
basisscholen en verenigingsleven, doorbouw met omliggende
sportfaciliteiten en andere voorzieningen -Brede School- op termijn
mogelijk).

5. Vrije tijd Cultuur Sport Recreatie Evenementen
5.1 Analyse en Doelen

Kengetallen

ANALYSE

Knelpunten
profs

Knelpunten
bewoners

Strategische
Visie 2020

Het cultureel actieve Den Helder is aanzienlijk, met potenties op
verenigingsgebied op terreinen van: toneel, operette/musical, modern,
eigentijds, klassiek, zang, koor, pop, jazz, orkesten, hafabra, beeldende
kunsten.
• De bibliotheek heeft per 1 januari 2008 een regionale back office functie,
hetgeen vereisten op het gebied van bereikbaarheid en infrastructuur met
zich meebrengt. Het huidige gebouw biedt te weinig ruimte en is door Arbo
afgekeurd.
• Sport en spel: onvoldoende ruimte opgroeiende jeugd
• Evenementen versnipperd; culturele verlevendiging nodig.
• Horeca en leisure: te lage kwaliteit
• Oefenruimtes bands te kort
• Sportzaal oude brandweerkazerne is enige overdekte sportvoorziening in
stadshart en moet worden gesloopt. Vervangende nieuwbouw sportzaal
niet alleen voor onderwijs (Thorbeckeschool), maar ook voor
verenigingsgebruik en als indoor buurtsportvoorziening noodzakelijk.
•
•
•
•
•

DOELEN

•
•
Stadshart
•
•

•

Te weinig terrassen
Te weinig wandelroutes.
Onveilige uitgaansgelegenheden
Inwoners maatschappelijk activeren met andere activiteiten dan werk
Levendig en veilig Stadshart realiseren met aantrekkelijke winkels en
sociaal veilige horeca, kunst, cultuur, evenementen en goed
voorzieningenniveau.
Toerisme en recreatie professionaliseren op de pijlers rust, ruimte, natuur
en cultuur-historisch erfgoed.
Afgewogen evenementenaanbod voor Jutters en bezoekers, goed
verdeeld over Stadshart en Willemsoord
Compleet voorzieningenaanbod toegankelijk voor alle doelgroepen
Opheffen tekorten voorzieningen:
o
Bibliotheek
o
Sport- en spelvoorzieningen
o
Horeca, kwaliteit en differentiatie
Een schone, hele en veilige openbare ruimte met meer groen, voldoende
recreatie- en speelvoorzieningen en minder overlast van parkeren.

5.2 Programma Vrijetijd
(cursief: uitgewerkt in projectformat)
Concrete
projecten

Overige

Korte termijn
WO
VVV
Middell. term.
UP/Bib
OWS/VVH
OWS
UP
UP
UP
UP
UP
UP

Tentoonstellingsruimte op Willemsoord
Stadshartwandelroute
Nieuwe Bibliotheek
Cultuur- en evenementenprogramma
Culturele broedplaatsen
Meer terrassen
Wandelroutes
Veilige uitgaansgelegenheden
Gedifferentieerde kwaliteitshoreca
Oefenruimtes bands
PVE Stadspark:
o doelgroepen spelende kinderen + wandelende ouderen;
NB hondenpoep
o wel trapveldje, geen volwaardige outdoor
sportvoorziening

5.3 Projectvoorstellen
Naam project

CULTUUR EN EVENEMENTENPROGRAMMA

Projectverantwoordelijke
Andere betrokkenen

OWS
RWO + VVH

Probleemstelling

De huidige programmering van culturele en andere evenementen gemeente breed - is versnipperd naar tijd, plaats, inhoud en niveau.

Projectomschrijving

De ambitie is de programmering van culturele evenementen die kunnen
bijdragen aan de vitalisering van het stadshart en het versterken van de
uitstraling van Den Helder naar een hoog, prikkelend, uitnodigend en
uitdagend niveau te tillen.
Ontwikkelen van programmeringvoorstellen gericht op:
- jaarlijkse integrale culturele en evenementenagenda voor
Stadshart + Willemsoord + daarbuiten
- ondersteunen en stimuleren van initiatieven voor activiteiten en
evenementen
door middel van het sluiten van een daartoe strekkende overeenkomst
met de gezamenlijke professionele culturele instellingen in Den Helder
waarbij de verantwoordelijkheid voor de uitvoering in handen wordt
gelegd van de culturele contractpartners. Kortom: versterking van de
bestaande werkwijze (gedragen door de gezamenlijke culturele
instellingen) door extra (financiële) impuls.
NB: doorgroei van deze portefeuille, de initiatieven en werkwijze kan
samenwerking of samenhang met een mogelijk toekomstige
‘citymanager’ inhouden.

Start
Gereed

Januari 2008
Juli 2008

Kosten
Formatie/uren

€ 200.000,- per jaar
100 uur

Ruimtebeslag (alleen bij
een fysiek project)

N.v.t.

Andere kaders
Hoe draagt dit project bij
aan het betreffende doel
uit de strategische visie.

Nota evenementenbeleid
Nota Cultuur
Dit project dient twee doelen:
1. Een levendig Stadshart en
2. Professionaliseren van toerisme en recreatie
Door een goede programmering van evenementen, evenwichtig
verdeeld over de tijd van het jaar en diverse stadsdelen, wordt het
Stadshart elk weekend in het zomerseizoen verlevendigd en daarmee
kan Den Helder als toeristenstad beter in de markt worden gezet.

Naam project

BROEDPLAATSEN

Projectverantwoordelijke
Andere betrokkenen

OWS
RWO + VVH

Probleemstelling

Start
Gereed

Vrijwel geen faciliteiten, capaciteit aanwezig voor professionele
beoefening van beeldende kunst en inzet van het creatieve vermogen
uit die hoek als bijdrage aan de vitalisering van het stadshart en
versterking van de uitstraling van Den Helder
Realiseer op opengevallen plekken in het stadshart mogelijkheden voor
creatieve aankleding daarvan d.m.v. beeldende kunst. Biedt
kunstenaars de mogelijkheid voor gebruik van leegstaande panden in
stadshart als atelier/broedplaats vanuit opdracht d.m.v. maken van
beeldende kunst met als inspiratiebron stadshart en visie daarop. Laat
beeldend kunstenaars vanuit hun professie hun visie geven op
stadshart en ontwikkelingen daarbij.
Januari 2008
Juli 2008

Kosten
Formatie/uren

€ 60.000,- per jaar
100 uur

Ruimtebeslag (alleen bij
een fysiek project)
Andere kaders

N.v.t.

Hoe draagt dit project bij
aan het betreffende doel
uit de strategische visie.

Culturele verlevendiging van stad en stadshart; heeft effecten op ‘korte
termijn’, maar levert ook een uitstralingseffect en kan als zodanig ook
invloed hebben op stedelijk imago en vestigingsklimaat.

Projectomschrijving

Nota Cultuur (en ‘nota Broedplaatsen’ (in ontwikkeling))

Naam project

STADSHARTWANDELROUTE

Projectverantwoordelijke
Andere betrokkenen

HOB
VVV, Willemsoord, Gemeente/Communicatie, Zeestad/Communicatie.

Probleemstelling

Start
Gereed

Toeristen vinden moeilijk de weg door de stad. Een wandelroute kan
helpen de geheimen van Den Helder te ontsluiten.
Organiseren van een stadswandelroute met routeborden,
informatieborden en routebeschrijving. Belangrijke punten zijn i.i.g
Willemsoord en de dijk langs het Marsdiep.
December ‘07
April 08

Kosten
Formatie/uren

Plm. € 10.000,- Kosten delen door deelnemende partijen.
Zeestad Jan de Graaf: 20 uur

Ruimtebeslag (alleen bij
een fysiek project)

-

Andere kaders

Nota Toerisme en recreatie.

Hoe draagt dit project bij
aan het betreffende doel
uit de strategische visie.

Levendig Stadshart en professioneel toerisme:
Toeristen worden beter ontvangen en de stad wordt toegankelijker voor
hen gemaakt.

Projectomschrijving

6. Werken en Economie
6.1 Analyse en Doelen
•
Kengetallen

•
•

ANALYSE

•
•

•
•
Knelpunten
•
•
•
•
•
•
•

Regio Noordkop = arbeidsreservoir voor rest Noord-Holland: veel uitgaande
pendel, conjunctuurgevoelig.
Groeisectoren 2001-2005: toerisme en recreatie + kennisintensieve zakelijke
dienstverlening
SH Heterogene wijk: middenklasse + lagere inkomensgroepen, ondernemers,
kunstenaars, bijstandsger.
Aandeel bijstandsgerechtigden DH: 3,5 % ; SH 21-64jr : 7,5%.
Ongeveer 40 á 50 % van de bijstandsgerechtigden komt niet meer terug in de
arbeidsmarkt en wordt op andere wijze geactiveerd. Het overige dynamische
deel heeft mogelijkheden en wordt in kort of langer tijdsbestek ondersteund bij de
terugkeer op de arbeidsmarkt.
Grote koopkrachtbinding eigen inwoners DH aan Stadshart.
Regio: Amsterdam en rest Noord Holland zuigen (o.a. jonge hoogopgeleide)
arbeidskrachten weg
Ondanks inspanningen blijft er een mismatch tussen vraag (vacature) en aanbod
(werkzoekende)
Kwaliteit voorzieningenniveau te laag in verhouding tot groeiende behoefte aan
kwaliteitstoerisme: o.a. winkels en horeca.
Economische conjunctuurontwikkeling DH blijft achter bij die van de Regio.
Beperkte ruimte in de economisch aantrekkelijke gebieden (zeehaven).
Een veelvoud van contacten met bedrijven is versnipperd en elkaar overlappend
(onderwijs, stagiaires, re-integratie)
Informatievoorziening voor werkgevers met betrekking tot faciliterende
regelingen om kandidaten met een achterstand aan te nemen
Tekort aan hotelfaciliteiten

DOELEN

Strategische
Visie 2020

Den Helder ontwikkelt een duurzame economie met de offshore,
de haven, kennis & technologie (inclusief onderwijs), duurzame
(wind)energie, toerisme & recreatie en zorg & wellness als
belangrijkste dragers.

Meer
specifiek,
o.a. Stadshart

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Versterken economische basis door verbreding
Vergroot ruimte om te ondernemen
Maritiem en mariene kenniscluster uitbouwen
Kwaliteitstoerisme bevorderen: meer diversiteit en luxe
Kwaliteit winkels en horeca omhoog.
Watersport ontwikkelen, gunstige zeeligging daarvoor benutten
Ruimte voor kleinschalig ondernemen, ook in woonwijken
Binding schoolverlaters aan de regio
Verkleining afstand werklozen tot arbeidsmarkt

6.2 Programma werken en economie
RWO / UP

RWO

RWO
UP
UP

WO
RWO / UP

RWO / UP

RWO

RWO / UP

7. Kwaliteitsslag toerisme, gebruik makend van gunstige ligging aan zee + rust +
ruimte en bij scholingsgraad bevolking: hiervoor worden in de nieuwe
beleidsnota toerisme voorstellen gedaan. Dit strekt zich ook uit tot meer
diversiteit en kwaliteit in winkels en horeca.
8. Windmolenbedrijvigheid: De regio en Den Helder zien reële kansen om de
offshore windsector binnen te halen. Met de aanwezigheid van de offshore olie
en gas industrie zijn aanzienlijke kennis en onderhoudsfaciliteiten aanwezig.
Daarbij zijn er kansen om ook de productie en assemblage van turbines en
bladen naar de regio te halen. Dit levert mogelijk 750 directe banen op.
9. Stageplaatsen voor scholieren en werklozen bij ondernemers en in stedelijke
vernieuwing zelf: Dit wordt betrokken bij het op te stellen arbeidsmarktbeleid.
10. Kwalitatieve verbetering winkelapparaat Stadshart: kernopgave van het
Uitwerkingsplan Stadshart
11. Hotel- en congresfaciliteiten voor bedrijfsleven: er is in de markt behoefte aan
meer hotelcapaciteit en er liggen kansen voor meer congresfaciliteiten in de
stad. Potentieel programma voor Willemsoord e.o.
12. Jachthaven op Willemsoord: wordt al gerealiseerd door WO (2008)
13. Versterking Marien, Maritiem en Technologisch kenniscluster aan de kust.
Diverse instituten zijn gevestigd in Den Helder. De onderlinge samenhang en
e
samenwerking verdient nadere invulling. Hiertoe wordt (1 kwartaal 2008) een
ontwikkelingsfonds opgericht ter versterking van het cluster. Het
ontwikkelingsbedrijf NHN speelt hierin een belangrijke rol.
14. Hoogwaardige werkgelegenheid. Met het vorige punt wordt hier reeds invulling
aan gegeven. Dit is echter pas een begin. Den Helder heeft met een laag
gemiddeld inkomen meer MBO’ers en hoger nodig. Dit is dan ook de reden dat
geacquireerd wordt naar de komst van een MBO-HBO maritiem georiënteerde
opleidingsrichting.
15. Faciliteren ondernemerschap. Ondernemers hebben behoefte aan een
duidelijk loket en één aanspreekpunt binnen de gemeente die ondersteuning
kan bieden waar nodig. Deze voorziening is reeds aanwezig.
16. Ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid aan huis meenemen in
woningbouwplanning.

7. Wat gebeurt er met de voorstellen
Uit het Sociale, Economische en Culturele programmatraject voor het Stadshart zijn tussen de 50 en
60 programma-ideeën en voorstellen voortgekomen waarvan het overgrote deel een plaats heeft
gekregen in dit uitwerkingsplan. De wijze waarop en de plek waar ze in dit plan terecht zijn gekomen
wordt hieronder toegelicht. Tabel H geeft hiervan het overzicht, de nummering hierin verwijst naar de
categorieën hieronder.
1. Een aantal voorstellen m.b.t. de openbare ruimte, o.a. inrichting van woon- en winkelstraten
en park zijn al meegenomen in het Programma openbare ruimte Stadshart korte termijn zoals
dat in november 2007 is vastgesteld in de Raad.
2. Een aantal voorstellen zijn c.q. worden werkende weg gerealiseerd, zoals de
tentoonstellingsruimte van de Kunstuitleen op Willemsoord en de huisvesting van kunstenaars
in o.m. het Postkantoor. Ook de versterkte repressieve aanpak van de drugsoverlast door de
politie en de extra onderhoudsinspanningen in het Stadshart hebben reeds in de praktijk hun
beslag gekregen. De nieuwe Stadshartwandelroute wordt i.s.m. de VVV op dit moment
gerealiseerd.
3. Een groot aantal items zitten verwerkt in de stedenbouwkundige delen van het
Uitwerkingsplan t.w. de gebiedsvisie (Hoofdstuk 2) en de uitwerking daarvan in de
deelgebieden (Hoofdstuk 3).. Dat betreft zaken als wonen voor nieuwe doelgroepen op
Willemsoord en langs de dijk, speel- en sportvoorzieningen voor jeugd en jongeren,
verbetering winkelapparaat, de woonservicezone, een hotel en allerlei voorzieningen in de
openbare ruimte.
4. De belangrijkste sociale en culturele programmavoorstellen zijn bij elkaar in een aparte bijlage
opgenomen. Hieronder vallen de culturele programmering, het culturele broedplaatsenbeleid,
de onderwijs- en sportvoorzieningen en de opvang voor dak- en thuislozen.
5. Een aantal thema’s wordt inmiddels in de reguliere beleidsinspanningen van de gemeente
meegenomen, zoals een aantal economische thema’s: windmolenbedrijvigheid, maritiem
kenniscluster en kwaliteitsslag toerisme. Ook de werving van een HBO-opleiding en de
aanpak van de parkeerproblematiek in woonstraten valt hieronder.
6. Een klein aantal voorstellen is afgevallen vanwege te weinig geld of realiteitswaarde.
T.a.v. de beleidskolommen uit het schema geldt dat per beleidsdomein de visie met de belangrijkste
programmavoorstellen als volgt zijn terug te vinden:
A. domein Wonen en Woonomgeving in de Visie Wonen ( Hoofdstuk x/bijlage)
B. domein Sociale en Culturele Programma (Hoofdstuk y/bijlage)
C. domein Economie in Visie Economie (Hoofdstuk z/ bijlage)

Bijlage A Demografische trends
Bevolking Den Helder per wijk naar leeftijd en geslacht (1-1-2007)
Leeftijd
Wijk
0 – 19
20 – 64
Stad Binnen de Linie
1.890
5.999
Oost
Stad Binnen de Linie
2.655
7.011
West
Nieuw Den Helder West
714
2.247
Nieuw Den Helder Oost
2.221
5.596
De Schooten
1.721
5.416
Het Koegras
219
553
Duinzoom
98
347
Julianadorp
3.791
9.029
Totaal
13.309
36.198
Bron: Gemeente Den Helder, Onderzoek & Statistiek
* Door het CBS later gecorrigeerd tot 58.227

> 64

Man

geslacht
Vrouw

Totaal

1.330

4.739

4.480

9.219

1.484

5.459

5.691

11.150

753
1.454
2.395
255
64
978
8.713

1.758
4.583
4.581
487
259
6.931
28.797

1.956
4.688
4.951
540
250
6.867
29.423

3.714
9.271
9.532
1.027
509
13.798
58.220*

Stad Binnen de Linie Oost:
Postcodegebied 1781

Bevolking in Stad Binnen de Linie Oost per buurt naar leeftijd en geslacht (1-1-2007)
Totaal
Leeftijdsgroep
Geslacht
Buurt
0 – 19
20 – 64
> 64
Man
Vrouw
10. Marinehaven
17
90
0
99
8
107
11. Oostsloot
248
884
105
644
593
1.237
12. Centrum
138
609
402
538
611
1.149
13. Willemsoord
35
244
54
175
158
333
14. Sluisdijk
219
688
128
503
532
1.035
15. Visbuurt
591
1.805
210
1.402
1.204
2.606
16.
118
449
106
382
291
673
Grachtengordel
17. Havenbuurt
7
11
2
7
13
20
18. Vogelbuurt
517
1.218
323
988
1.070
2.058
19. Mijnendienst
0
1
0
1
0
1
Totaal
1.890
5.999
1.330
4.739
4.480
9.219
Bron: Gemeente Den Helder, Onderzoek & Statistiek

Buurtindeling Stad Binnen de Linie Oost
11
13

10. Marinehaven
11. Oostsloot
12. Centrum
13. Willemsoord
14. Sluisdijk
15. Visbuurt
16. Grachtengordel
17. Havenbuurt
18. Vogelbuurt
19. Mijnendienst

12
14

15

10

18

19 16
17

De buurten 11 (Oostsloot) en 12 (Centrum)
vormen samen het Stadshart.

Bevolking Stadshart naar leeftijd en geslacht (1-1-2007)
Man

Leeftijdsklasse
aantal

Vrouw
%

Totaal

aantal

%

aantal

%

0- 3

41

3,5%

49

4,1%

90

3,8%

4 - 11

72

6,1%

69

5,7%

141

5,9%

12 - 17

59

5,0%

58

4,8%

117

4,9%

18 - 24

95

8,0%

106

8,8%

201

8,4%

25 - 39

311

26,3%

274

22,8%

585

24,5%

40 - 54

278

23,5%

213

17,7%

491

20,6%

55 - 64

140

11,8%

114

9,5%

254

10,6%

65 - 74

91

7,7%

110

9,1%

201

8,4%

75 - 84

74

6,3%

133

11,0%

207

8,7%

78
1.204

6,5%
100,0%

99
2.386

4,1%
100,0%

> 85
21
1,8%
Totaal
1.182
100,0%
Bron: Gemeente Den Helder, Onderzoek & Statistiek

Leeftijdsopbouw bevolking Stadshart en Den Helder totaal (1-1-2007)

Den Helder

11.921

Stadshart

348

0%

10%

0-17 jaar

4.715

11.309

201

20%

13.599

585

30%

18 - 24 jaar

491

40%

50%

25 - 39 jaar

Bron: Gemeente Den Helder, Onderzoek & Statistiek

60%

40 - 54 jaar

7.963

254

70%

8.713

507

80%

55 - 64 jaar

90%

100%

65 jaar e.o.

Uit dit staafdiagram blijkt dat in het Stadshart relatief minder kinderen (0-17 jaar) wonen dan in
Den Helder als geheel, evenals minder 40-64-jarigen. Daarentegen wonen er relatief meer 25-39jarigen en 65-plussers in het Stadshart.
Burgerlijke staat inwoners Stadshart naar leeftijd (1-1-2007)
0 - 19
20 - 64
Burgerlijke staat
Abs.
%
Abs.
%
Gehuwd / geregistreerde
0
0
591
39,6
partner
Geen huwelijk/geregistreerd
386 100,0
684
45,8
partner
Gescheiden/ gescheiden
0
0
198
13,3
geregistreerde partner
Weduw(naar)(e)
0
0
20
1,3
Totaal
386 100,0 1.493
100,0
Bron: Gemeente Den Helder, Onderzoek & Statistiek

Totaal

> 64
Abs.

%

Abs.

%

227

44,8

818

34,3

16

3,2

1.086

45,5

48

9,5

246

10,3

216
507

42,6
100,0

236
2.386

9,9
100,0

Gezinsverhouding Stadshart en Den Helder totaal (1-1-2007)
Hoofd gezin (man/vrouw )
Hoofd gezin
(man/vrouw /kind)
Ouder met kind(eren)
Echtgenote binnen gezin

Stadshart
1%

10%

6%
5%

44%

26%

1%

11%

10%
6%

Kind
Alleenstaande

Den Helder

16%
18%

20%

26%

Hoofd partnerrelatie/huw elijk
gelijk geslacht

Bron: Gemeente Den Helder, Onderzoek & Statistiek
In het Stadshart wonen relatief meer ‘alleenstaanden’ dan in Den Helder als geheel, opgemerkt moet
hierbij worden dat onder alleenstaanden in het GBA ook niet-gehuwd samenwonenden worden
verstaan. Het aandeel kinderen ligt in het Stadshart met 18% lager dan gemiddeld (26%).

Aantal bewoners per woning naar gezinsverhouding Stadshart (1-1-2007)
Aantal bewoners
Gezinsverhouding
1
2
3
4
5
6
Hoofd gezin (man/vrouw)
230
3
4
Hoofd gezin
68
56
19
1
(man/vrouw/kind)
Ouder met kind(eren)
54
38
21
5
2
Echtgenote binnen gezin
230
71
60
19
1
Kind
54
121
155
71
7
Alleenstaande
689
238
53
30
26
7
Hoofd partnerrelatie
12
12
2
Hoofd huwelijk gelijk
4
geslacht
Totaal
689
822
366
328
140
18
Bron: Gemeente Den Helder, Onderzoek & Statistiek

7

Tota
al
237

9
1

2

147

1
1
9
2

2
3
2

121
384
420
1.047
26
4

14

9

2.386

Als het aantal bewoners wordt teruggerekend naar het aantal huishoudens blijkt dat kleine
huishoudens het meest voorkomen in het Stadshart, er zijn maar liefst 689 éénpersoonshuishoudens
(52%) en 411 tweepersoonshuishoudens (31%)
Huishoudens naar grootte (aantal bewoners) in het Stadshart (1-1-2007)
9%

2%

6%

0%

52%
31%

1

2

3

4

5

6 of meer

Bron: Gemeente Den Helder, Onderzoek & Statistiek
Wordt er gekeken naar het geboorteland van de inwoners van het Stadshart, dan blijken er 55
verschillende geboortelanden te zijn. In geheel Den Helder zijn dat er 146.
Geboorteland inwoners Den Helder en Stadshart (1-1-2007)
Geboorteland

Den Helder
Aantal

Nederland
52.656
Nederlands Indië
760
Nederlandse Antillen
821
Chili
170
Suriname
392
China
101
Thailand
71
Polen
99
Indonesië
209
Grootbrittannië
243
Overig
2.698
Totaal
58.220
Bron: Gemeente Den Helder, Onderzoek & Statistiek

Stadshart

Percentage

Aantal

Percentage

90,4
1,3
1,4
0,3
0,7
0,2
0,1
0,2
0,4
0,4
4,6
100,0

2.095
34
32
19
17
17
14
12
10
10
126
2.386

87,8
1,4
1,3
0,8
0,7
0,7
0,6
0,5
0,4
0,4
4,6
100,0

Bijna 88% van de Stadshartbewoners is dus geboren in Nederland, 12% in het buitenland.

e

e

e

Wordt er gekeken naar de nationaliteit (1 , 2 en 3 nationaliteit samen) dan ontstaat het volgende
plaatje:
e
e
e
Nationaliteit (totaal van 1 , 2 en 3 nationaliteit) inwoners Stadshart (1-1-2007)
Den Helder
Stadshart
Nationaliteit
Aantal
Percentage
Aantal
Percentage
Nederlandse
56.567
97,9
2.282
96,0
Chileense
162
0,3
19
0,8
Burger van de
287
0,5
17
0,7
Bondsrepubliek Duitsland
Brits burger
281
0,5
14
0,6
Thaise
58
0,1
12
0,5
Chinese
40
0,1
11
0,5
Overig
2.425
4,1
120
5,0
Totaal
59.820
103,5
2.475
104,1
Bron: Gemeente Den Helder, Onderzoek & Statistiek
NB: Omdat sommige mensen meerdere nationaliteiten hebben is het aantal hoger dan 2.386 en komt
het percentage uit op 104%. Dit om aan te kunnen geven dat 96% van de Stadshartbewoners de
Nederlandse nationaliteit hebben.
Etniciteit inwoners Stadshart (1-1-2007)
Nationaliteit

Den Helder

Aantal
Autochtoon
46.892
1e generatie niet-westerse
3.641
allochtoon
1e generatie westerse allochtoon
1.398
2e generatie niet-westerse
2.690
allochtoon
2e generatie westerse allochtoon
3.599
Totaal
58.220
Bron: Gemeente Den Helder, Onderzoek & Statistiek

Stadshart

Percentage
80,5

Aantal
1.851

Percentage
77,6

6,2

214

9,0

2,4

51

2,1

4,6

128

5,4

6,2
100,0

142
2.386

6,0
100,0

Bijlage B Tekst brief aanwezigen wijktafels
U bent aanwezig geweest op één van de zogenaamde wijktafels over het sociale, culturele en economische
programma voor het Stadshart op 29 en 31 oktober. Wij hebben daar beloofd u over het vervolg daarvan te
informeren. Hierbij ontvangt u de uitkomsten van de avond zelf en welke zaken daarvan op de korte termijn
worden aangepakt.
Bij elkaar hebben 70 mensen beide avonden bezocht. Aan u werden bij elkaar 29 voorstellen voorgelegd en door
u en andere aanwezigen werden daaraan in totaal 30 voorstellen toegevoegd. De exacte uitslag van de stemming
over alle 59 voorstellen treft u aan in bijgaande lijsten.
Uit de stemming kwam een duidelijke top 10 naar voren van voorstellen met elk meer dan 10 stemmen. Deze ziet
er als volgt uit:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Drugsoverlast bestrijden
Meer en beter groen
Vervuiling bestrijden
Herinrichting woonstraten
Open gaten vullen met stadswoningen voor doorstromers
Parkeeroverlast bestrijden
HBO-school locatie
Meer terrassen
Politiepost
Kwaliteitsslag toerisme

69
45
36
34
19
19
18
18
15
14

Over de eerste vier voorstellen die de grootste ondersteuning van u en uw medebewoners ontvingen kunnen wij u
nu reeds het volgende nieuws brengen.
Prioriteit nummer 1 het bestrijden van de drugsoverlast in het Stadshart wordt inmiddels voortvarend aangepakt
door de politie en ook met resultaat, zo is ons door de politie bevestigd.
De voorstellen 2 en 4, nl. ‘Meer en beter groen‘ en ‘Herinrichting woonstraten‘ zijn vertaald in een aantal concrete
voorstellen in het “Korte termijn programma openbare ruimte Stadshart”. Dit is op
17 december jl. vastgesteld door de gemeenteraad. In de loop van 2008 komen deze voorstellen tot uitvoering.
Op de website www.zeestad.nl kunt u hierover meer lezen. In het voorjaar worden de betrokkenen hierover nader
geïnformeerd.
Voorstel 3, het bestrijden van de vervuiling, is nader onderzocht. Gebleken is dat de grootste vervuiling op
zondag is na de zaterdagse markt en uitgaansavond en na evenementen. Er wordt nu onderzocht of er middelen
kunnen worden vrijgemaakt voor extra-veegbeurten op zondag en na evenementen om dit probleem op te lossen.
De overige voorstellen worden nader bekeken of ze in het Uitwerkingsplan Stadshart kunnen worden
opgenomen. Hierover wordt u in de loop van 2008 nader geïnformeerd. In de bijgevoegde tabel ziet u het totale
overzicht van voorstellen waarbij de voorstellen van bewoners cursief zijn gedrukt.
Ik wens u tenslotte prettige feestdagen toe en hoop dat u ook in 2008 weer net zo betrokken blijft bij de
vernieuwing van het Stadshart.

Bijlage C Samenstelling werkgroep
Michel Bakelaar

Beleidsmedewerker RWO - gemeente Den Helder

Nikki Brand

Planoloog RWO - gemeente Den Helder

Peter Cruijff

Beleidsmedewerker volkshuisvesting - gemeente Den Helder

Antoinette Getrouw

Medewerker managementondersteuning AWN

Aafke Langedijk

Beleidsmedewerker OWS - gemeente Den Helder

Nicole van de Langkruis

Projectassistent Stadshart – Zeestad CV/BV

Cees Pieterse

Wijkmanager Stadshart - gemeente Den Helder

Rob Prijs

Beleidsmedewerker OWS - gemeente Den Helder

Marilyn Pronk-Westerveld

Beleidsmedewerker economie RWO - gemeente Den Helder

Jan Roelf Sikkens

Projectmanager Stadshart – Zeestad CV/BV

Huub Slaats

Beleidsadviseur WIZ – gemeente Den Helder

Gustaaf van Charante

Beleidsmedewerker OWS - gemeente Den Helder

Henk van der Veen

Projectleider Woningstichting Den Helder

Hetty Visser

Beleidsmedewerker OWS - gemeente Den Helder

Yvette Vleugel

Beleidsmedewerker O&S - gemeente Den Helder

7. Locatieonderzoek molen “de Onderneming”
Planologie
Een molenbiotoop is het gebied rondom een molen, dat van belang is voor het goed
functioneren van de molen als maalwerktuig. Vrije windvang is hierbij essentieel. Ook de
aanwezigheid van water is noodzakelijk.
Een klassieke molenbiotoop in een bestemmingsplan gaat in op maximaal toelaatbare
hoogtes van bebouwing en beplanting rondom de molen. In bebouwde gebieden zal een
windbelemmering ontstaan. Bebouwing heeft invloed op windsnelheid en veroorzaakt
turbulentie die een grote stress kan leveren op de as van de molen.
De molenbiotoop wordt verstoord door:
- de hoogte van de zeedijk
- bestaande bebouwing
- nieuwe bebouwing
Dit heeft consequenties voor:
- Een molenbiotoop kan niet worden opgenomen in het bestemmingsplan, in verband met
de bestaande én de geplande bebouwing. Een recht op wind kan dan ook niet worden
afgegeven of opgenomen in het bestemmingsplan.
- Qua veiligheid is het aan te raden om, gezien de wiekdiameter van 20 meter, een afstand
van minimaal 30 meter op te nemen waarbinnen geen bebouwing mag plaatsvinden.
- In de milieuwetgeving wordt getracht omwonenden te beschermen tegen de hinderlijke
slagschaduwen. Vanuit deze milieuwetgeving moet de molen worden voorzien van een
stilstandvoorziening, die de molen uitschakelt indien slagschaduw ter plaatse van
woningen of andere gevoelige bestemmingen optreedt.
Geconcludeerd kan worden dat de plaatsing van de molen op deze locatie veel beperkingen
oplevert voor het functioneren van de molen. Zelfs wanneer de molen niet volledig
functioneert als originele houtzaagmolen, maar als museale molen, zal door de beperkte
draaiuren het doel niet bereikt kunnen worden.
Stedenbouw
Historisch perspectief
• De voorgestelde locatie was rond 1850 in gebruik als molen voor een korte periode
(ca. 35 jaar)
• De molen werd toen gebruikt als industrieel werktuig; houtzagerij
• De molen stond aan het water, de ruimte eromheen was ingericht als werkgebied
• De molen markeerde de plek door zijn hoogte ten opzichte van de omgeving. De
bebouwing rondom was laag (1 laag met kap) en de zeewering was nog niet
opgehoogd tot ca. 8m. Hierdoor was de molen een markant element in de
stedenbouwkundige structuur.
Historisch gezien is de plek voor een korte periode in gebruik geweest door een
bedrijfsmatige houtzaagmolen. De markering van de plek was voor die periode sterk door de
functie en de hoogte van de omringende bebouwing. Beide aspecten zijn nu niet meer aan
de orde, waardoor de verwijzing naar de historie zwak is.
Ruimtelijk perspectief
Het is voor te stellen dat de molen een markant object is aan de bocht van de gracht.
Daarvoor zal de molen zich onder andere in hoogte moeten onderscheiden van de
omgeving. De bestaande bebouwing aan de Kanaalweg, de zeewering en de bomen langs

de grachtengordel bepalen echter ook al voor en belangrijk deel het beeld op deze plek.
Daarnaast zijn er plannen om de bebouwingwand van de grachtengordel door te zetten
langs de gracht. Hiermee wordt de intimiteit van de grachtengordel doorgezet, wat belangrijk
is om het contrast tussen de intieme stad en de maritieme havenbuurt te benadrukken. Op
de kop van de Weststraat is een markant, slank appartementengebouw met zicht op zee
voorgesteld. Hiermee wordt de ligging aan zee en het meest noordelijke puntje van Den
Helder benadrukt.
Door de molen in de nieuwe context te plaatsen, zal de molen als markant element
wegvallen.
Sociaal en cultureel
De doelstelling van de molen is het toevoegen van een museale, educatieve functie in Den
Helder. Hier zou het proces van het zagen van hout tentoongesteld kunnen worden,
gekoppeld aan de nabijheid van Willemsoord. Om twee redenen kan de vraag gesteld
worden of deze plek wel de juiste is voor deze functie:
- Op deze locatie is het niet mogelijk om de molen te laten functioneren, zoals deze
oorspronkelijk gedaan heeft. Dit als gevolg van de belemmeringen vanuit de bestaande
en toekomstige omgeving. Het proces van de houtzaagmolen op oorspronkelijke wijze
tentoonstellen is niet mogelijk, het draaien van de molen is kunstmatig.
- De verbinding tussen het stadshart en Willemsoord zal met name in het verlengde van de
Beatrixstraat liggen. Stadswandelingen zullen dan ook met name deze route volgen,
onder andere door het zicht vanuit de stad op de Maritieme Binnenhaven en de
toekomstige schouwburg. Daarnaast zal de zuidwesthoek van Willemsoord
toegankelijker worden gemaakt voor de voetganger. Vanuit dit perspectief staat de molen
op het Molenplein niet langs de recreatieve route, en zal de toegevoegde waarde van de
molen voor de toeristische functie van het Stadshart klein zijn.
De Molenvereniging heeft de volgende randvoorwaarden aangegeven voor de
houtzaagmolen op het Molenplein:
- bebouwing in directe omgeving maximaal 3 lagen met kap, dus geen
appartementengebouw met zicht op zee
- de molen moet kunnen draaien (beperkte draaiuren zijn bespreekbaar)
- het heeft de voorkeur dat de molen vrijliggend staat, en niet is opgenomen in de
bebouwing
Financieel
De woningmarkt in Den Helder is matig. Dit heeft als gevolg dat de bouwkosten van nieuw te
bouwen woningen vrijwel gelijk zijn aan de verkoopprijzen van bijzonder goede woningtypen.
Nieuwe woningen hebben dus nagenoeg geen opbrengst. Het doel is dan ook om een
impuls aan de woningmarkt te geven door bijzondere woningen met een aantrekkelijk
woonmilieu te ontwikkelen. Hierdoor wordt de vraag naar bijzondere woningen gecreëerd.
Deze woningen moeten echter wel gefaseerd op de markt gebracht worden. Om de
woningen te kunnen verkopen, zal in de eerste twee fasen van het nieuwbouwproject
Molenplein geen opbrengst of zelfs een verlies gelden. Dit zal moeten worden
gecompenseerd met de opbrengst van het laatste deel van het project. De woningen met
opbrengst bevinden zich voornamelijk in het laatste deel waar ook de molen in is gedacht.
Een slechtere grondopbrengst in de laatste fase levert een onhaalbaar plan in het totaal op.
Uitgaande van de planologische beperkingen en de invloeden die de molen heeft op het
woonmilieu, is een inschatting gemaakt van de financiële gevolgen van de plaatsing van de
molen. Hierbij zijn drie varianten doorgerekend (op basis van de grondexploitatie Molenplein,
prijspijl 1jan 2007).
De grondopbrengst van de derde fase daalt bij alle drie de varianten met € 2 miljoen tot 2,25
miljoen. De reden voor deze daling is dat er bij iedere variant verschillende woningen komen

te vervallen. Daarnaast vervalt de woontoren bij alle varianten. Ook de opbrengst van de
omliggende woningen komt vrijwel te vervallen. De courantheid van deze woningen neemt af
waardoor dan ook de opbrengst daalt. Ook wordt de differentiatie in de woningtypologieën
van het plan verminderd. Dit heeft ook gevolgen voor de opbrengst van de woningen.
Een volledig vrijliggende molen betekent dat de gehele derde fase komt te vervallen. Dit
betekent dat ook de verwerving van de school en de kosten voor bouw- en woonrijp maken
op de molen gaan rusten. De geschatte kosten voor de molen zijn dan € 3,5 tot € 4 miljoen.

Variant 1

Variant 2

Variant 3

Variant
zonder molen

Conclusie
De molen heeft alleen een toegevoegde waarde (ruimtelijk, educatief en toeristisch) voor de
stad als deze een beeldbepalende plek heeft, goed vrij staat en genoeg windvang heeft.
Daarnaast komt de molen het best tot zijn recht als deze in het zicht dus niet achter
bebouwing verborgen staat. Daarnaast is de koppeling met andere functies belangrijk om het
Stadshart als toeristische trekpleister op de kaart te zetten. Het molenplein is vanuit dit
perspectief dan ook geen goede plek voor de molen.
Ook heeft de molen op de voorgestelde plek als gevolg dat het woningbouwproject
Molenplein financieel onhaalbaar wordt.

