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Den Helder, 30 oktober 2008. 

Aan: Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Den Helder, 
Postbus 36 
1780AA Den Helder. 

Onderwerp: Naamgeving speellandje gelegen Bijlage: Handtekeningenlijst. 
tussen Celebesstraat, Bankastraat, 
Timorlaan en PWA-singel. 

Geacht College, 

Ingevolge de "Verordening inzake het burgerinitiatief' verzoek wij u, namens 38 
omwonenden van het in onderwerp genoemde landje, het volgende voorstel aan de raad ter 
goedkeuring voor te leggen. 

Voorstel: Het sport- en speellandje gelegen temidden van de woningen aan de 
! Celebesstraat, Bankastraat, Timorlaan en PWA-singel te voorzien van 
* denaam: "ROMERLANDJE" 

Motivering: In de jaren '70 en '80 van de vorige eeuw zijn er meerdere pogingen geweest 
van uit de gemeente om bedoeld landje een andere bestemming te geven dan het speelveld, 
wat het van af de bouw van onze huizen (voor WOII) altijd is geweest. 
Tegen deze pogingen kwam onze buurt in geweer op aangeven van de heer H.P.Romer. In 
feite waakte hij over het behouden van de speelfunctie van het landje. Daartoe onderhield hij 
contact met diverse gemeente-ambtenaren en informeerde zich regelmatig bij het gemeente-
huis. Bij verwachte aantasting van de functie van "ons landje" alarmeerde hij zijn buurtgeno-
ten en werden de raadsvergaderingen bijgewoond en werd er protest aangetekend. Daar stond 
tegenover, dat dhr. Romer op zoek ging naar altematieven om de gewenste,ictiviteit elders of 
anders te realiseren. Soms met succes. 
Op zijn instigatie werd geld ingezameld om er speelvoorzieningen te plaatsen voor de jeugd 
uit de buurt. Te denken valt dan aan evenwichtsbalk, schommel en zandbak. 
Hij zette zich ook hoogst persoonlijk in om het landje te ontdoen van ongerechtigheden. Tot 
zelfs vlak voor zijn overlijden. Hij knipte, snoeide en raapte, schakelde jongere buurtgenoten 
in voor wat zwaarder werk etc. Het landje zag er altijd tip-top uit. 
Een te groot geworden paardenkastanje in een van de tuinen, wist hij overgeplant te krijgen 
naar het landje (+ 1982) en deze boom werd even later via een geld-inzameling omringd door 
een prachtige boombank. Een heerlijk rustpunt voor de oudere kinderen en ouders. 
Tot ons aller genoegen maakten de kinderen van groot tot klein en tot ver in de puberteit ruim 
gebruik van deze fijne speel- en verzamelplekken. (Opgemerkt dient te worden, dat de achter-
zijden van onze huizen goed zicht op het landje hebben en er dus ongemerkt toezicht is van de 
volwassenen). 
Het resultaat is geweest, dat de pogingen om het landje een andere invulling te geven uitein-



delijk ophielden en de gemeente besloot om het landje aan te merken als bestemd voor 
"Sport- en Speelvoorziening", zoals inmiddels is vastgelegd in het "Bestemmingsplan 
Indische burnt 2004". Bovendien werd bij de voorlichtingsronde van de gemeente voor de 
actie "Groen in de wijk" ons mooie landje met boom, boombank en speeltoestellen als 
voorbeeld gebruikt hoe het zou moeten!! 
Toen in 2007 bleek, dat de kastanje de bloederziekte had en de bank inmiddels slecht was, is 
dit alles van gemeentewege vervangen. Evenzo is dat dit jaar gebeurd met genoemde speel-
voorzieningen. De gemeente onderkent dus ook het grote belang van deze unieke locatie. 
Niet mag worden vergeten, dat de heer Romer jaarlijks in de zomer het initiatief nam om op 
het landje een sport- en speeldag voor alle omwonenden te organiseren. 
Doel was de onderlinge buurtcontacten te verstevigen, elkaar bij te praten over de stand van 
zaken betreffende het landje en zo nodig geld inzamelen voor de landjes-onderhoudspot. 
Deze dag werd steeds afgesloten met een BBQ rond de kastanjeboom. 

De heer H.P.Romer is helaas op 13 augustus j.l. op 82-jarige leeftijd overleden. Uit 
dankbaarheid en respect voor zijn jarenlange inspanningen voor onze woonbuurt en vooral 
voor zijn inzet tot het realiseren van een geweldige recreatievoorziening voor de kinderen van 
deze buurt, menen we zijn naam levend te moeten houden met dit voorstel. 

Zoals voorgeschreven in bedoelde verordening artikel 5, lid d. gaat dit voorstel verge-
zeld van een bijlage met de handtekeningen en vereiste gegevens van 38 kiesgerechtigden, 
betrokken bij dit landje. 

Wij spreken de hoop uit, dat ons voorstel door u gunstig zal worden ontvangen en de 
raad zijn goedkeuring aan dit voorstel zal willen hechten. 

Hoogachtend, 

J.A.M.Bremer. S.Herlaar 


