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Registratienummer: 

 

RVO15.0064 Portefeuillehouder: presidium 

Van afdeling: Griffie Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:  Burgerinitiatief mevr. F. Eelman-Frinks 

(AI15.01497);  Pré-advies van het college van burgemeester en 

wethouders (RI15.0055);  Raadsbesluit geldigheid burgerinitiatief 

(RB15.0019) 

 

Behandelend ambtenaar: 

Telefoonnummer: 

E-mail adres: 

R. de Jonge 

(0223) 67 8104 

r.de.jonge@denhelder.nl 

Onderwerp:  Burgerinitiatief verkeersproblematiek kruispunt Veul  

 

Gevraagd besluit: 

1. het burgerinitiatief van mevrouw F. Eelman-Frinks af te wijzen; 

2. dit besluit op grond van artikel 6 van de Verordening inzake het burgerinitiatief 2008 kenbaar te maken. 

 

Publiekssamenvatting 

Mevrouw F. Eelman-Frinks heeft een burgerinitiatief met 420 handtekeningen ingediend aangaande de 

problematiek rond het kruispunt Veul te Julianadorp. Initiatiefneemster beoogt daarmee een heroverweging van 

de plannen tot aanleg van de Noorderhaaks (verlengde Breewijd) en het aanbrengen van verkeer-remmende 

maatregelen op de Langevliet. 

Mede op grond van het advies van het college van burgemeester en wethouders wordt de raad voorgesteld het 

burgerinitiatief af te wijzen. De voorkeur gaat uit naar het volgens planning aanleggen van de Noorderhaaks met 

een minimumvariant aan verkeer-remmende maatregelen. Tijdens de ontwerpfase van de aannemer is er 

gelegenheid voor participatie op het gebied van verkeer, geluidsreductie en veiligheid. 

 

Inleiding 

Op 12 maart 2015 heeft mevrouw F. Eelman-Frinks een burgerinitiatief ingediend bij de voorzitter van uw raad. 

Initiatiefneemster verzoekt uw raad feitelijk: 

a. de genomen beslissingen over de aanleg van de Noorderhaaks (verlengde Breewijd) en de aanvullende 

verkeer-remmende maatregelen op de Langevliet te heroverwegen; 

b. het college van burgemeester en wethouders op te dragen andere oplossingsrichtingen te onderzoeken, 

waarmee het kruispunt Veul wordt ontlast, voordat uw raad een definitief besluit neemt over de 

Noorderhaaks, de stakeholders (inwoners, ondernemers en agrariërs) bij de oplossingsrichtingen te 

betrekken en de klankbordgroep Noorderhaaks ‘on hold’ te zetten, totdat het onderzoek naar de mogelijke 
alternatieven is afgerond. 

 

Uw raad heeft dit voorstel op 30 maart 2015 aangemerkt als burgerinitiatief in de zin van de Verordening inzake 

burgerinitiatieven 2008. Uw raad dient zich thans inhoudelijk over het initiatief uit te spreken. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Met het voorgestelde besluit is het burgerinitiatief door de raad afgehandeld overeenkomstig de Verordening 

inzake het burgerinitiatief 2008 en kan de initiatiefneemster schriftelijk in kennis worden gesteld van uw besluit. 

 

Kader 

De Verordening inzake het burgerinitiatief 2008. 

 

Argumenten 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 mei 2015 een pré-advies uitgebracht in de vorm van 

een raadsinformatiebrief (nummer RI15.0055). Het college heeft daarbij beargumenteerd de voorkeur 

uitgesproken door te gaan op de ingeslagen weg, inhoudende de aanleg van de beoogde Noorderhaaks 

volgens planning. Tijdens de ontwerpfase van de aannemer is er gelegenheid voor participatie op het gebied 

van verkeer, geluidsreductie, veiligheid en dergelijke. 
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Het initiatiefvoorstel is gezamenlijk met het pré-advies van het college inhoudelijk besproken in de commissie 

Stadsontwikkeling en –beheer van 8 juni 2015. De commissie adviseert uw raad bij  ruime meerderheid de 

Noorderhaaks volgens planning aan te leggen en aan de hand van participatie invulling te geven aan de 

concrete verkeer-remmende maatregelen. De commissie heeft daarbij een duidelijke voorkeur voor een lichte 

variant van verkeer-remmende maatregelen. Aan de hand van een evaluatie te zijner tijd kan worden bezien in 

hoeverre de getroffen maatregelen hebben geleid tot het gewenste effect danwel er aanvullende maatregelen 

nodig zijn. De commissie was voorts content met de mededeling van de portefeuillehouder dat de geplande 

bus-sluis op de Van Foreestweg, mede op basis van de participatie, is vervallen. 

 

Vanuit de commissie is voorts gevraagd of de aanleg van een apart fietspad langs de Noorderhaaks tot de 

mogelijkheden behoort. Ook is gevraagd wanneer er kan worden gesproken over de mogelijke aanleg van de 

oostelijke variant (Oosterhaaks). De portefeuillehouder komt hierop in een later stadium terug. 

 

Maatschappelijk draagvlak 

Initiatiefneemster heeft aangegeven niet tegen de aanleg van de Noorderhaaks te zijn, maar had graag gezien 

dat de gemeente de voorbereidingen van de aanleg van de Noorderhaaks op zou schorten om alternatieven te 

onderzoeken. Initiatiefneemster is het voorts niet eens met het aanbrengen van verkeer-remmende 

maatregelen op de Van Foreestweg en de Langevliet. 

De Ondernemers Federatie Julianadorp heeft in de commissie Stadsontwikkeling en –beheer aangegeven 

voorstander te zijn van de aanleg van de Noorderhaaks maar niet van de verkeer-remmende maatregelen. 

Ook de Belangenvereniging Julianadorp heeft in de commissie aangegeven voor de aanleg van de 

Noorderhaaks te zijn en doet een beroep op de gemeente gebruik te maken van de lokaal aanwezige kennis en 

ervaring. 

 

Het voorliggende besluit kan geen onderwerp van de referendum zijn op grond van artikel 2, onder n. 

 

Financiële consequenties 

Aan het voorgestelde besluit zijn geen financiële consequenties verbonden. 

 

Communicatie 

Na uw besluitvorming wordt initiatiefneemster schriftelijk in kennis gesteld. 

Het voorgestelde besluit is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht waartegen bezwaar en 

beroep op de rechter openstaan.  

 

Realisatie 

Uw raad draagt zorg voor een tijdige en correcte afhandeling van het burgerinitiatief. 

 

 

 

Den Helder, 8 juni 2015 

 

Het presidium van de gemeente Den Helder, 

 

 

voorzitter 

Koen Schuiling  
  

 

raadsgriffier 

mr. drs. M. Huisman  
  


