Motie van de Partij van de Arbeid.
Hiermee wordt het College opgedragen om:
• De mogelijkheden te onderzoeken naar het situeren van woonarken aan Saturnus op de 		
grens van het Stellinggebied.
• De mogelijk te onderzoeken om deze woonarken aan te sluiten op het riool en de nutsvoorzieningen.
• De mogelijkheden te onderzoeken voor het parkeren in de berm, zodat Saturnus
“in de straat” parkeer vrij wordt gemaakt en er zo een veiliger speelgebied voor kinderen ontstaat.
• De mogelijkheid te onderzoeken om, met in achtneming van de diepgang van de dubbeldeks
arken, bij het afronden van “De Poort van Den Helder”, de bijbehorende baggerwerkzaamheden,
te combineren.
• De mogelijkheid te onderzoeken of de schepen met spudpalen dan wel met uithouders kunnen
worden geplaatst. Dit in verband met de wetgeving op dit gebied.
• Het opstellen van een beeldkwaliteitspan wat de kwaliteit van die nieuwe woonsituatie
garandeerd en ook wonen op arken met een “onderwaterverdieping” mogelijk maakt.
• Te onderzoeken wat de kostenaspecten zijn van de wens hier woonarken te situeren.
• Hierover een communicatieplan te maken naar de burgers.
• De raad hier over verslag te doen in de maand oktober 2007.
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Woonarken op Saturnus.

Op de grens van dit stellinggebied,
de onderbroken lijn tegenover het
Rijksmonumentengebied Westoever, ligt een gebied waar de Den
Helder zich op een positieve manier mee op de kaart kan zetten.

Op deze locatie kunnen over een
lengte van 350 meter drijvende
wooneenheden een ligplaats krijgen.
Er is een grote behoefte aan wonen
op het water. Dit wordt erkend in de
nieuwe Strategische Visie 2020.
De gemeente Den Helder grijpt
hiermee een echte kans om
inwoners aan zich te binden.

Hier kunnen ongeveer elf drijvende
woningen, arken, worden gesitueerd.
De vier Noordelijke, twee onder een kap,
twee op een dek zoals u wilt, voor starters.
De resterende zeven, “eengezins” arken.
Den Helder komt hiermee tegemoet aan
de wens van meer differentiatie in woonmogelegenheden.

Doordat de nutsvoorzieningen daar reeds aanwezig zijn,
kan dat bij voldoende capaciteit, direct worden aangesloten
op de arken net als de aansluitingen op het riool.
		 Het is niet aannemelijk dat er van de zijde van de Stelling enig bezwaar zou komen tegen bewoning aan de grens
van het gebied. Immers, in een eerdere bijeenkomst werd
aangegeven door de architect van de Stelling dat het wonen
op het stellinggebied mogelijk moet zijn.
Het het stellinggebied zal door deze woonvorm worden
versterkt en zal daarnaast de entree van Den Helder verfraaien.
Een blik op Saturnus en het water ernaast vanuit een panthouse

In het uitnutten van kansen om de leegloop van inwoners
uit Den Helder tegen te gaan en het aanbod van gevarieerde woonmogelijkheden te vergroten heeft de Partij van
de Arbeid besloten dit voorstel aan u voor te leggen.
Het betreft hier een locatie die nautisch georiënteerd is
en mede daardoor een uitstekende plek, om wonen op het
water mogelijk te maken.
Het voorstel houdt in een ligplaats voor een stuk of elf
woonarken. De totale oeverlengte bedraagd op dat stuk ongeveer 350 meter. Er van uitgaande dat de afmetingen van
de woonarken zo’n twintig meter zou moeten kunnen bedragen, betekend dat een tussenruimte van: 350 m – 11 x 20
m = 130 m. Dus tussen de arken in 13 meter.
Dat geeft vervolgens weer de mogelijkheid voor parkeren
haaks in de berm, zeker indien de berm iets wordt verbreed.
Hierdoor vervalt het parkeren op de straat en blijft deze
overzichtelijk voor spelende kinderen.
Bij een gemiddelde parkeernorm van twee zou dat 20 parkeerplaatsen kunnen opleveren.
Saturnus. Parkeren haaks in de berm.

Plaats voor woonarken.

Op het congres “waterwonen”, in Oktober 2006 in Rotterdam, werd bekend dat uit onderzoek bleek dat 18 % van de Een nautisch georiënteerde woonwijk achter de Poort van Den Helder.
bevolking op het water wil wonen. De fracties van het CDA
en de PvdA waren daar vertegenwoordigd en kennen deze sen de woningen aan het water van de Boatex en Poort van
cijfers. Op 25.000 gezinnen in Den Helder is dat 4500 in Den Helder en de torenflats daartussen in, vormt dit zo een
absolute zin. Dit afgezet tegen de 18 woonschepen die nu evenwichtige geheel met behoorlijke differentiatie.
in Den Helder liggen is dat dus duidelijk tekort. Er wordt dus
voorzien in een behoefte.
Als het water dat om de Poort van Den Helder wordt uitgegraven en wordt aangesloten op het water van de Fort		 De woonkwaliteit aan boord van moderne arken doet zegrachten, kan tegelijkertijd rekening worden gehouden van
ker niet onder voor de kwaliteit van een woning op de wal.
de diepgang van deze woonarken.
Veelal zijn betonnen arken overal gelijkvloers, waardoor
mensen tot op hoge leeftijd daar kunnen blijven wonen. Een
Bij betonnen woonarken is het niet nodig deze periodiek
levensloopbestendige woonvorm. Dat is een moderne ma- te dokken zoals bij stalen arken wel het geval moet. Hiernier van denken bij het creëren van woningen.
door verkrijgen zij een stationaire status terwijl verplaatsing
Dat er de laatste tijd arken worden gebouwd waarvan een toch mogelijk blijft.
verdieping, letterlijk, voor een groot gedeelte onder de waHet is van het van belang dat er een gedegen beeldkwaliterspiegel ligt is uit oogpunt van energie beheer direct verklaar en verdedigbaar. Immers slapen onder de waterspie- teitplan wordt gemaakt. Hiermee wordt zekerheid verkregen
gel betekend in de zomermaanden koelte en in de winter, over de kwaliteit van de daar gelegen arken en omgeving.
omdat het onder water nooit kouder wordt dan nul graden, Wellicht is het daarin nuttig en wenselijk om ruimte te laten
voor architectuur en moderne bouwvormen. Ik denk hierbij
relatief warm.
bv aan het gebruik van polystyreen zoals dat verleden jaar
Uit oogpunt van efficiënt omgaan met de ruimte in Den in Volendam is gelanceerd en de ark nu als havengebouw
Helder, betekend deze verdichting, een logische stap. Tus- wordt gebruikt in de jachthaven daar.
Geen auto’s meer op de weg.

Moderne woonarken in aanbouw.

Een plek die een ark verdient.

