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Den Helder, 8 februari 2010, 

Geacht College en geachte leden van de Gemeenteraad, 

Toen er half december van het vorige jaar berichten verschenen over het langer dan tot begin 
2012 openstellen van het crossterrein bij het industrieterrein Kooypunt, was dat voor veel 
omwonenden van het bedoelde terrein een hele schok. Het leverde de nodige irritatie en 
afkeurende uitspraken op. Zeker t.a.v. de provinciale bestuurders, maar ook richting de 
bestuurders van de Motorcrossclub Den Helder. 
Vanuit het provinciale bestuur worden er plannen gesmeed om het bestaande crossterrein 
mogelijk een permanent karakter te geven en daarbij dan tevens de basis te scheppen voor het 
crossen op uitgebreider schaal. 
We vinden dat een niet te verteren zaak en het is volledig in tegenstelling tot dat wat eigenlijk 
de bedoeling was. Het zou immers gaan over een kleinschalig gebeuren van tijdelijke aard. 
Daarom richten wij ons tot u met het verzoek om niet mee te werken aan welke initiatieven 
dan ook om na jauari 2012 motorcrossers de gelegenheid te bieden hun sport nog langer te 
beoefenen op het huidige crossterrein. 
Er is recentelijk een handtekeningenactie gehouden onder de bewoners van de Kortevliet, de 
Middenvliet(tot de kruising met de Langevliet/Nieuweweg) en enkele andere 
belanghebbenden en uit de bijgevoegde lijsten blijkt wel, dat velen hun steun hebben betuigd. 
We doen daarom een dringend beroep op u om rekenjng te houden met ons verzoek. 

Hoogachtend, 
De initiatiefhemers: 

, G. van Kampen, Middenvliet 27 b 

, S. van der Welle, Kortevliet 34 k 



/ 

Ondergetekenden zijn van mening dat er vanuit het gemeentelijk bestuur van Den Helder niet 
meegewerkt moet worden aan welke initiatieven dan ook om na jan. 2012 motorcrossers de 
gelegenheid te bieden hun sport nog langer te beoefenen op het crossterrein ten n.w. van het 
industrieterrein Kooypunt. 

naam adres handtekening 
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Ondergetekenden zijn van mening dat er vanuit het gemeentelijk bestuur van Den Helder geen 
initiatieven moeten worden ontwikkeld om na jan. 2012 motorcrossers de gelegenheid te 
bieden hun sport nog langer te beoefenen op het crossterrein ten n.w. van het industrieterrein 
Kooypunt. 
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Ondergetekenden zijn van mening dat er vanuit het gemeentelijk bestuur van Den Helder niet 
meegewerkt moet worden aan welke initiatieven dan ook om na jan. 2012 motorcrossers de 
gelegenheid te bieden hun sport nog langer te beoefenen op het crossterrein ten n.w. van het 
industrieterrein Kooypunt. 
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Ondergetekenden zijn van mening dat er vanuit het gemeentelijk bestuur van Den Helder niet 
meegewerkt moet worden aan welke initiatieven dan ook om na jan. 2012 motorcrossers de 
gelegenheid te bieden hun sport nog langer te beoefenen op het crossterrein ten n.w. van het 
industrieterrein Kooypunt. 
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Ondergetekenden zijn van mening dat er vanuit het gemeentelijk bestuur van Den Helder niet 
meegewerkt moet worden aan welke initiatieven dan ook om na jan. 2012 motorcrossers de 
gelegenheid te bieden hun sport nog langer te beoefenen op het crossterrein ten n.w. van het 
industrieterrein Kooypunt. 
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Ondergetekenden zijn van mening dat er vanuit het gemeentelijk bestuur van Den Helder niet 
meegewerkt moet worden aan welke initiatieven dan ook om na Jan. 2012 motorcrossers de 
gelegenheid te bieden hun sport nog langer te beoefenen op het crossterrein ten n.w. van het 
industrieterrein Kooypunt. 
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Ondergetekenden zijn van mening dat er vanuit het gemeentelijk bestuur van Den Helder niet 
meegewerkt moet worden aan welke initiatieven dan ook om na Jan. 2012 motorcrossers de 
gelegenheid te bieden hun sport nog langer te beoefenen op het crossterrein ten n.w. van het 
industrieterrein Kooypunt. 
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