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Kader voor toerisme en recreatie in Den Helder

Spannend Den Helder, Waterstad Den Helder en Gezond Den Helder. Deze drie profielen zullen
de komende jaren de rode draad vormen voor toerisme en recreatie in deze stad. Dat staat in
de concept-kadernota Toerisme & Recreatie die de gemeente in overleg met ondernemers,
belangenorganisaties en deskundigen heeft opgesteld. Reacties kunnen tot 24 april worden
meegenomen in de definitieve kadernota.

Zon, zee en strand, natuur, rust en ruimte, cultuurhistorie, musea, evenementen, bungalows,
campings, jachthavens, hotels en horeca. Stuk voor stuk elementen die Den Helder al jaren
aantrekkelijk maken voor de toerist en recreant, zowel uit binnen- en buitenland. Toerisme en
recreatie leveren in Den Helder een aanzienlijk aantal banen op en zijn goed voor de lokale economie.

Nieuwe toekomstgerichte koers
De gemeente vindt het één van haar belangrijkste doestellingen om toerisme en recreatie een nog
grotere rol in Den Helder te laten spelen. Hierbij moeten de sterke kanten van Den Helder optimaal
worden benut. Ook is het belangrijk dat er meer wordt samengewerkt tussen partijen om Den Helder
toeristisch verder te ontwikkelen en de werkgelegenheid te vergroten. Bovendien is de hedendaagse
toerist een andere dan die van 10 of 20 jaar geleden. Ook dit maakte het noodzakelijk om een bij Den
Helder passende toekomstgerichte koers voor toerisme en recreatie uit te stippelen. Alles bij elkaar
goede redenen om een Kadernota Toerisme & Recreatie op te stellen.

Drie toeristische profielen
De kademota beschrijft hoe de gemeente Den Helder er op toeristisch gebied voor staat, en vooral
ook in welke richting zij zich wil ontwikkelen. Hoe wil de gemeente straks als toeristische gemeente
bekend staan, welk product wil zij bieden? De nota besteedt dan ook veel aandacht aan het eigen
karakter en de eigen identiteit van Den Helder. Hierover is de afgelopen periode veel gesproken met
ondernemers in Den Helder, met belangenorganisaties en met deskundigen. Dit leidde tot drie voor
Den Helder kenmerkende toeristische profielen: Spannend Den Helder, Waterstad Den Helder en
Gezond Den Helder. Deze profielen zullen de rode draad vormen voor toerisme en recreatie in de
komende jaren.

Uitvoeringsprogramma
Het toeristische kader van de nota is de basis voor de ontwikkeling van tal van toeristische projecten
en activiteiten. Hiervoor zal in de loop van dit en volgend jaar een uitvoeringsprogramma worden
opgesteld. Hoe dat moet gebeuren wordt ook in de nota aangegeven.

Opmerkingen en suggesties
De Kadernota Toerisme & Recreatie is nu in concept gereed en van 27 maart tot 24 april ter inzage
liggen. In deze periode kunt u uw reactie en uw eventuele suggesties kwijt. Uw opmerkingen worden
meegenomen in de besluitvorming over de definitieve Kadernota Toerisme & Recreatie in het College
van B&W en de Raad. Verwacht wordt dat de nota eind mei in de Raad zal worden vastgesteld.

Voor meer informatie: Remko van de Belt, team Communicatie gemeente Den Helder, 0223-678199,
r.van.de.belt@denhelder.nl.


