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Jaarlijks bezoekt de gemeenteraad een wijk in Den Helder, bedoeld om de relatie met de burgers te 
versterken. Raadsleden komen daarvoor naar een bepaalde locatie in een specifieke wijk en wisselen op 
informele wijze met de vertegenwoordigers van wijkorganisaties gedachten en ideeën uit. Zo krijgen de 
raadsleden een beter beeld bij wat er speelt in de wijk. De vertegenwoordigers van/uit de wijk krijgen 
inzicht in de taken en rollen van de raad en worden daarnaast zo mogelijk betrokken bij de ontwikkeling 
van beleid. De organisatie van het wijkbezoek is in handen van de raadsgriffie met ondersteuning van een 
voorbereidingsgroep, bestaande uit enkele raadsleden, de wijkaccountmanager en de wijkagent. 
 
Bij de evaluatie van het laatste wijkbezoek op 11 september 2014 aan de wijk Nieuw Den Helder, is door 
de betrokken raadsleden de wens uitgesproken voortaan in een jaar alle wijken te bezoeken. Omdat u als 
college deze frequentie reeds hanteert en de opzet van uw wijkbezoeken veel raakvlakken heeft met onze 
wijkbezoeken, gaat onze voorkeur uit naar een gecombineerd wijkbezoek. 
 
In die opzet sluit de raad dan vanaf 2015 aan bij het initiatief van de wethouders. In de voorbereiding van 
de wijkbezoeken willen de raadsleden graag actief betrokken blijven. Na een jaar kan een evaluatie 
plaatsvinden om te kijken of het wenselijk is dat het wijkbezoek in deze gecombineerde samenstelling 
wordt gecontinueerd. 
 
Voorgaande hebben wij besproken in het presidium van 1 december jl. met als uitkomst dit verzoek aan u, 
om vanaf 2015 gecombineerde wijkbezoeken te organiseren. Een gecombineerd wijkbezoek sluit goed 
aan bij het nieuwe beleid van het college om de raad aan de voorkant te betrekken. 
 
Uw positieve reactie zien wij graag voor het eind van dit jaar tegemoet. 
 
Hoogachtend, 
Gemeenteraad van Den Helder, 

voorzitter 
Koen Schuiling 
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