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Bewonersinitiatief park 
Willem Alexanderhof 

Raadscommissie Stadsontwikkeling en Beheer, 
Den Helder, 11 september 2017 



Aanleiding parkinitiatief volgens wijkplatform 

• Veronderstelling dat woningbouw toch niet 
volledig gerealiseerd gaat worden 

• Kans op meer groen in de wijk 
• Zorg dat door woningbouw evenementen niet 

meer mogelijk zijn  
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Opdracht vanuit cie S&B(8/5) en raad (19/6)   

• De gemeente gaat in gesprek met de 
initiatiefnemers 

• Duidelijkheid verschaffen over de nieuwe 
economische omstandigheden in relatie tot de 
planontwikkeling voor woningbouw. 

• Uitsluitsel geven over de balans groen en stenen. 
• evenementen en mogelijk andere activiteiten op 

één specifiek terrein gaan faciliteren 
• Uitwerking in 3 scenario’s 
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Overwegingen raad  

• het initiatief om te komen tot een park én de 
ontwikkeling van één specifieke vaste locatie voor 
evenementen in Julianadorp, mits financieel 
haalbaar, wordt omarmd; 

• dit vraagt om een bredere visie op een totale 
gebiedsontwikkeling rondom het Willem 
Alexanderhof, de ijsbaan, het beoogde park, 
Scholen aan Zee en het gebied tussen de 
Zuiderhaaks en 'sHeerenloo; 
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In gesprek met belanghebbenden 

• Werkgroep parkinitiatief 
• Culturele vereniging  
• Julianapop 
• Scholen aan Zee 
• Powerfestival  
• IJsclub Julianadorp 
• Verpleeghuis Buitenveld 
• Springfair 
• Woningstichting Den Helder 
• HBK  
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Welke belangen zijn aan de orde?  

• Willem Alexanderhof: bestaande plannen HBK en WSDH en 
grondexploitatie gemeente. 

• Ieder jaar geschikte locatie voor het houden van grote 
evenementen: Julianapop en springfair. 

• IJsbaanvereniging leading op ijsbaan. 
• Een locatie waar het powerfestival gehouden kan worden. 
• Het vergroenen van Juliandorp en in het bijzonder ten oosten van 

de Langevliet. 
• Sportfaciliteiten voor Scholen aan Zee op ijsbaan moeten een plek 

hebben. 
• Wandel(rondje) en verblijfsmogelijkheden voor de ouderen van 

Buitenveld. 
• Voldoende publieke ruimte voor het houden van kleinere 

manifestaties als kermis, zomermarkten ed. 
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Hoe staat het met de woningbouw in Willem 
Alexanderhof? 

• Uitvoering conform masterplan wordt in de huidige 
economische omstandigheden reëel geacht. 

• Verwachting is dat wijk binnen afzienbare tijd kan worden 
afgemaakt. 

• Wel wens van nog meer kwaliteit in de wijk, ook bij 
ontwikkelpartners. Dit zou nieuwe doelgroepen kunnen 
aanspreken. 

• Extra ambitie is geformuleerd op gebied van duurzaamheid, 
klimaatbestendigheid en hernieuwbare energie 
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Balans groen en stenen in Julianadorp 
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Verkenning 3 mogelijke scenario’s 

 
• Scenario 1 “masterplan 2010” 

 
• Scenario 2 “groene long” 

 
• Scenario 3 “parkinitiatief” 
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Scenario 1 “Masterplan 2010” 

• Vasthouden aan masterplan (inclusief 
grondexploitatie) vastgesteld door 
gemeenteraad, november 2010 

• Fase 1 en 4.1. zijn uitgewerkt en in uitvoering  
• Verdere fasen gaan eveneens uitgewerkt en 

uitgevoerd worden op basis van het masterplan. 
• Huidig IJsbaanterrein blijft beschikbaar voor sport 

en evenementen.  
• Grote evenementen buiten Zuiderhaaks brengen 

(bijv. Powerfestival en Julianapop).  
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Scenario 1 ”Masterplan 2010” 

Fase 1 
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Fase `2 

Fase 3 

Fase 4 

Fase 5 



Scenario 2  “groene long” 

• Herziening masterplan  
• Toevoegen stevige groene long in centrum van Willem 

Alexanderhof 
• IJsbaanterrein inclusief randgroen wordt onderdeel van 

groenstructuur JDO en multifunctioneler gemaakt voor 
sport, ijsbaan en evenementen. 

• Grote evenementen buiten Zuiderhaaks brengen (bijv 
Powerfestival en Julianapop). De groene long wel geschikt 
maken voor evenementen (zoals bijvoorbeeld de 
Springfair). 
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Scenario 2 “groene long” 
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Scenario 3 “parkinitiatief” 

• Fase 2 invullen met een park conform het 
voorstel van het parkinitiatief. Het park ligt 
tussen de ijsbaan en fase 1 van de al 
gerealiseerde woningen in Willem Alexanderhof. 

• Huidig IJsbaanterrein blijft beschikbaar voor sport 
en evenementen. 

• Grote evenementen buiten Zuiderhaaks brengen 
(bijv Powerfestival). Park wel geschikt maken 
voor kleinere evenementen. IJsbaan eventueel 
geschikt maken voor meer evenementen.  
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Scenario 3 “parkinitiatief” 
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Financiële consequenties 

Scenario’s Globale eerste doorrekening (excl. Onderhoud) 
1 
 
 

Binnen grondexploitatie Willem Alexanderhof, geen 
consequenties 
 

2 
 
 

2 tot 3,5 miljoen euro negatief t.o.v. grondexploitatie + 
financieel risico minder woningen kunnen bouwen 
 

3 
 
 
 

5,0 tot 8,0 miljoen euro negatief t.o.v. grondexploitatie 
+ financieel risico minder woningen kunnen bouwen 
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Consequenties woningbouw 
Scenario’s 
1 Voldoet aan masterplan, bestemmingsplan, 

grondexploitatie en contractuele afspraken met 
ontwikkelpartners 

2 Wijkt af van masterplan, bestemmingsplan, 
grondexploitatie en contractuele afspraken met 
ontwikkelpartners. Ca. 40 woningen minder  

3 Wijkt af van masterplan, bestemmingsplan, 
grondexploitatie en contractuele afspraken met 
ontwikkelpartners.  Ca. 90 woningen minder  
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Consequenties vergroening  

Scenario’s 
1 Niet nog meer groen. Wel optimalisatie gebruik 

bestaand en gepland groen 
2 Groene/parkachtige invulling dwars door wijk.  

Groen rondom ijsbaan kan onderdeel worden van 
groenstructuur 

3 Er komt een park in plaats van fase 2 
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Mogelijkheden evenementen 

Scenario’s 
1 Grote evenementen buiten Zuiderhaaks brengen (bijv. 

Powerfestival en Julianapop). Dit is een apart locatie-
vraagstuk. Kleine evenementen vinden een plek binnen 
het bestaande dorp (Loopuytpark, IJsbaanterrein, ed.) 

2 Grote evenementen buiten Zuiderhaaks brengen (bijv. 
Powerfestival en Julianapop). De groene longen wel 
geschikt maken voor kleine evenementen (zoals 
bijvoorbeeld de Springfair 

3 Grote evenementen buiten Zuiderhaaks brengen (bijv. 
Powerfestival). Park geschikt maken voor kleine 
evenementen 
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Slotoverwegingen 

• De kwaliteit van de wijk zoals hij nu wordt gebouwd is al 
van een hoge kwaliteit en groen. 

• Extra groen kost veel geld. Daar is geen dekking voor. 
• Doorgaan met en optimaliseren van de wijkontwikkeling is 

gunstig, ook met het oog op tijd en geld. 
• Het onderzoek naar aanleiding van het parkinitiatief voegt 

een extra dimensie toe aan de vraag naar ruimte voor 
evenementen. 
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