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sportlandje aan de Celebesstraat tot Romerlandje 

Aan de leden van de Gemeenteraad 

Aanleiding 

Uw Raad heeft op 25 augustus 2008 besloten om het burgerinitiatief verandering naam Churchilipark 
in Timorpark en het burgerinitiatief van 30 oktober 2008 benoeming van het speel- en sportlandje 
geiegen tussen de Celebesstraat, Bancastraat, Timorlaan en PWA-singel in het Romerlandje te 
agenderen. De verantwoordelijke portefeuillehouder heeft toegezegd te onderzoeken of er voldoende 
draagvlak is binnen de Helderse samenleving voor deze naamswijziging en benoeming, en een 
ambtelijk advies af te geven. 

Inhoudelijk 

Onder verwijzing naar raadsinformatiebrief nummer 80 (2008) waarin afwegingen en kaders zijn 
geformuleerd leggen wij u de uitkomsten van het onderzoek, door middel van een enquete uitgevoerd 
door l&O Research in opdracht van de gemeente, zonder richtinggevend ambtelijk advies aan u voor. 

De in opdracht van de gemeente uitgevoerde digitate enquete is voorgelegd aan het burgerpanel van 
de gemeente Den Helder. Het burgerpanel bestaat momenteel uit 322 mogelijke respondenten en zijn 
alien woonachtig binnen de gemeentelijke grenzen. In totaal hebben 172 personen de enquete 
ingevuld. De uitkomsten van het onderzoek zijn gewogen, betrouwbaar en representatief (volgens 
statistische normen). De uitkomsten zijn: 

1. Oordeel naamswijziging Churchilipark in Timorpark 
55% vindt het een goed idee 
25% weet het niet / geen mening 
20% vindt het geen goed idee 

2. Oordeel naamgeving speel- en sportlandje in Romerlandje 
31% vindt het een goed idee 
59% weet het niet / geen mening / 
10% vindt het geen goed idee 
Kanttekening is dat 68% van de respondenten het betreffende landje niet kent. 

De uitkomsten van het onderzoek geven geen eenduidig beeld. De uitkomst van het onderzoek 
naamswijziging Churchilipark geeft aan dat er voldoende draagvlak zou kunnen zijn voor de 
naamswijziging. De conciusie van het onderzoek is echter niet dusdanig overtuigend dat hier direct 
een positief advies uit kan volgen. Wij verzoeken u de uitkomsten van het onderzoek te betrekken bij 
de besluitvorming over het voorgelegde advies. 
De uitkomst van het onder 2 genoemde onderzoek geeft aan dat veel Heldenaren het betreffende 
fandje niet kennen en dat er niet veel draagvlak zou zijn onder de bevoiking. Maar ook hier is het 
resultaat van het onderzoek niet dusdanig overtuigend dat hierover concreet geadviseerd kan worden. 
Derhalve worden beide burgerinitiatieven zonder richtinggevend advies ter besluitvorming aan U 
voorgelegd. 
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Den Helder, 26 februari 2009. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

eester 
ienkens 
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