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Highlights jaarrekening 2019 gemeente Den Helder
In 2019 hebben we invulling gegeven aan mooie initiatieven en projecten. In samenwerking met inwoners en 
andere partijen. En vaak aansluitend op andere initiatieven zoals het project Financieel fit. Ook meten we wat 
inwoners ervan vinden. Zo weten we wat er leeft in Den Helder. Hieronder staan de highlights uit de jaarrekening 
2019 van de gemeente Den Helder. 

1. Horecaontwikkelingen Willemsoord
Gebouw 51 op Willemsoord is verbouwd en eind april 2019 opgeleverd. Drie horecaondernemers hebben er 
inmiddels hun intrek genomen. 

2. Inloopspreekuur De Buurthaven
Op 4 juni 2019 is het inloopspreekuur “De Buurthaven” gestart in de Maranathakerk. Inwoners kunnen op 
het spreekuur terecht met uiteenlopende vragen over bijvoorbeeld zorg, werk of buurt. 

3. Excellente dienstverlening inwoners
In 2019 hebben we onze inwoners gevraagd wat zij onder dienstverlening verstaan en waar de gemeente 
kan verbeteren. Deze input is gebruikt bij het hernieuwen van onze dienstverleningsvisie.

4. Ondernemingspeiling
Begin 2019 is er een enquête voor ondernemers uitgezet. Onder andere om inzicht te krijgen in het 
ondernemings- en vestigingsklimaat. Met de resultaten zetten we in op nieuw beleid.

5. Omgevingsvisie Julianadorp vastgesteld
Samen met vele bewoners, ondernemers en andere geïnteresseerden is gesproken over de toekomst van 
Julianadorp. In 2019 is de omgevingsvisie voor Julianadorp afgerond. De omgevingsvisie geeft handvatten 
voor de toekomstige ontwikkeling van Juliandorp. 

6. Onderhoudsopgave haven
De uitvoering van het onderhoud en beheer van vaarwegen, bruggen, sluizen en sommige kades is op orde 
gebracht en financieel tot en met 2028 geregeld. 

7. Pop-up huis Veiligheid
In 2019 is wederom het “Pop-up huis Veiligheid” uitgevoerd. In de week van de veiligheid hebben we in het 
Pop-up huis aandacht besteed aan de (digitale) weerbaarheid van jongeren, ouderen en ondernemers.

8. Noorderhaaks geopend
Noorderhaaks, de nieuwe ontsluiting tussen Julianadorp en Den Helder, is in februari 2019 officieel en 
feestelijk geopend. Het project is na vijf jaar afgerond en er ligt nu een prachtige weg. 

 
9. Iepziekte 

Ook in 2019 bij veel iepen de iepziekte geconstateerd. Helaas moesten daardoor veel bomen worden 
gekapt. 

10. Energietransitie
In 2019 is gestart met de voorbereiding van de Regionale Energie Strategie (RES). We zijn ook praktisch 
gestart met bijvoorbeeld  de collectieve inkoop zonnepanelen zodat inwoners kunnen bijdragen aan een 
schone toekomst met minder CO2-uitstoot.

11. Actie verduurzamen woningen
Inwoners van Den Helder zijn gestimuleerd om duurzame activiteiten te ontplooien aan de eigen woning. Dit 
door onder andere informeren (wijkloketten Duurzaam Bouwloket en de duurzame huizenroute) en de 
vaststelling van de Woonlening. Ook zijn diverse subsidiemogelijkheden verkend die in 2020 tot een 
realisatie komen. 

12. Speeltuin Pluto heringericht 
De bewoners van de wijk Boatex zijn middels een prijsvraag uitgedaagd om hun beste idee voor een 
toekomstbestendig Boatex in te dienen. Het winnende idee was de herinrichting van de speeltuin in Pluto. 
Door meerdere families is gewerkt aan een voorstel om de speeltuin aantrekkelijker en uitdagender te 
maken. De speeltuin is inmiddels gerealiseerd. Het onderhoud en beheer gaat in samenspraak en 
samenwerking met de bewoners.

13. Helders perspectief
Het Helders Perspectief is ontwikkeld met de visie dat Den Helder van krimp naar groei gaat. Werknemers 
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verleiden in de stad te komen wonen, onderwijs dat aansluit bij de vraag van werkgevers in de regio en 
behoud van mensen -en dus kennis- in onze stad zijn doelen van dit programma.

14. Den Helder Airport
Sinds 1 februari 2019 is het nieuwe luchthavenbesluit Maritiem Vliegkamp (MVK) de Kooy in werking. Op 
basis van dit besluit heeft Den Helder Airport nu eigen geluidsruimte. Op de luchthaven is het 'field lab 
maritieme drones' geopend, een resultaat van civiel-militaire samenwerking.

15. Adequate onderwijshuisvesting
De renovatie van de scholen aan Drooghe Bol in Julianadorp is afgerond.

16. Sportpark Ruyghweg
De onderhandelingen over de aankoop van sportpark Ruyghweg zijn afgerond. In 2020 wordt de aankoop 
geëffectueerd. Na de overdracht kan de renovatie van het sportpark in gang worden gezet.

17. Kunstwerken de Nollen
De gemeente heeft, samen met stichting VSBfonds, een subsidie verstrekt aan De Nollen voor (achterstallig) 
onderhoud en het plaatsen van nieuwe kunstwerken. Zo kan het bestuur van De Nollen het totaalkunstwerk 
verder vormgeven. En zich onderscheiden op het gebied van cultuur, erfgoed en natuur.

18. Oprichting erfgoedorganisatie
De gemeenteraad heeft op 25 november 2019 het stappenplan voor de nieuwe erfgoedorganisatie 
vastgesteld. De nieuwe erfgoedorganisatie is belangrijk voor het beheer en de ontwikkeling van het erfgoed 
in Den Helder: het beheer en marketing komt in één hand. Zo ontstaat een sterk merk voor Den Helder.

19. Financieel Fit Den Helder
Financieel Fit Den Helder is een samenwerkingsverband tussen meerdere partijen, waaronder de gemeente, 
om het armoedevraagstuk in Den Helder effectief aan te kunnen pakken. Zoals met het Vroeg eropaf-team 
waarbij hulp geboden wordt bij het oplossen van betalingsachterstanden.

20. Project Jeugd Werkt! wint ESF-award
Het project Jeugd Werkt! is een Helderse aanpak waarbij de gemeente werkloze jongeren van 16 tot 27 jaar 
stimuleert werkervaring op te doen, aan het werk te gaan of om weer naar school te gaan. Het gaat om een 
groep kwetsbare jongeren die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Met het project Jeugd Werkt! 
heeft gemeente Den Helder de ESF (Europees sociaal fonds) Award 2019 gewonnen.

21. Cliënttevredenheidsonderzoek
Gemeente Den Helder voerde in 2019 een cliëntonderzoek uit om inzicht te krijgen in de (effecten van) hulp 
en ondersteuning van Wmo cliënten binnen de gemeente. Maar liefst 495 inwoners hebben de vragenlijst 
ingevuld. Inwoners ervaren onder andere positieve effecten van de ondersteuning op hun eigen leven. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om verbetering op het gebied van zelfredzaamheid.De ondersteuning op het gebied 
van huishouden is veruit de grootste aanvraag.

22. Integrale Kind Centra
De ontwikkeling van Integrale Kind Centra (IKC) is nog volop in gang. Een IKC levert een belangrijke 
bijdrage aan het voorkomen en/of oplossen van maatschappelijke problemen. 

23. Tiny Houses
In 2019 is de ontwikkeling van Tiny Houses in de Falgatuinen verder voorbereid zodat in januari 2020 het 
eerste huisje bewoond kan worden. Deze woningen komen in een volledig groene omgeving te staan en zijn 
zelfvoorzienend.

24. Terugdringen overlast door grondwaterstanden
In 2019 is gestart met de aanleg van een meetnetwerk middels zogenaamde peilbuizen. Een peilbuis is een 
buis in de bodem die het stijgen of dalen van het grondwater vaststelt. Zo krijgen we beter inzicht in actuele 
grondwaterstanden en kunnen we klachten beter oplossen. 

25. Gescheiden afvalinzameling 
In 2019 is ook in Nieuw Den Helder, Huisduinen en De Schooten de nieuwe wijze van afvalinzameling 
ingevoerd. 2019 laat een daling van restafval zien van 20%. En een toename van herbruikbare materialen 
zoals papier, plastic verpakkingen, metaal en drankpakken (pmd) en groente-, fruit- en tuinafval (gft). 

26. Nieuwe woningbouwlocaties
Er zijn nieuwe woningbouwlocaties in ontwikkeling genomen die een woonmilieu bieden dat niet snel ergens 
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anders kan worden gevonden. Woningbouwprojecten in het stadshart (Over het Wad aan de dijk, De 
Kamerheer aan de Beatrixstraat) zijn vanwege hun ligging, uitstraling en uitzicht voorbeelden hiervan. Deze 
bijzondere woningbouwprojecten maken Den Helder uniek en aantrekkelijk, ook voor nieuwe inwoners van 
buiten Den Helder.

27. Gebiedsgerichte aanpak
Via de gebiedsgerichte aanpak is gewerkt aan de toekomst van de stad. In de Visbuurt is het afgelopen jaar 
vooral aandacht besteed aan de sociale samenhang in de buurt en verbeteringen in de openbare ruimte. In 
de Schout- en Schepenenbuurt en Kruiszwin is samen met de bewoners gewerkt aan de vergroening. 

28. Meerjarige budgetsubsidies 
Gemeente Den Helder heeft meerjarige budgetten toegekend aan De Helderse Vallei, KopGroep 
Bibliotheken, Kampanje Reddingmuseum en Triade. Dat geeft deze organisaties de kans om meerjarige 
plannen goed uit te werken en te focussen op de activiteiten en gewenste resultaten. 

Korte versie voor infographic Jaarrekening 2019 gemeente Den Helder
Hieronder vindt u een korte terugblik op het jaar 2019. Een greep van wat belangrijk was en wat is bereikt. Plus 
een samenvatting van de jaarrekening van de gemeente Den Helder. De volledige jaarrekening vindt u op 
www.denhelder.nl/jaarrekening.

1. Drie horecaondernemers gestart 
in gerenoveerd gebouw 51 op 
Willemsoord.

2. Inloopspreekuur De Buurthaven 
geopend in de Maranathakerk

3. Onderzoek gedaan onder 
inwoners gevraagd als input voor 
het hernieuwen van onze 
dienstverleningsvisie.

4. Ondernemingspeiling uitgezet om 
onder andere inzicht te krijgen in 
het ondernemings- en 
vestigingsklimaat. 

5. Omgevingsvisie voor de 
toekomstige ontwikkeling van 
Juliandorp is vastgesteld.

6. De uitvoering het onderhoud en 
beheer van vaarwegen, bruggen, 
sluizen is op orde gebracht. 

7. In de week van de veiligheid is 
aandacht besteed aan de 
(digitale) weerbaarheid.

8. Noorderhaaks, de nieuwe weg 
tussen Julianadorp en Den 
Helder, is feestelijk geopend. 

9. Vanwege iepziekte zijn veel 
bomen gekapt. 

10. We zijn gestart met de collectieve 
inkoop zonnepanelen voor een 
schone toekomst met minder 
CO2-uitstoot.

11. Inwoners van Den Helder zijn 
gestimuleerd om duurzame 
activiteiten te ontplooien aan de 
eigen woning. 

12. Speeltuin Pluto is aantrekkelijker 
en uitdagender heringericht 

13. Helders perspectief steekt in op 
onderwijs dat aansluit bij de vraag 
van werkgevers. 

14. Op de luchthaven is het 'field lab 
maritieme drones' geopend, een 
resultaat van civiel-militaire 
samenwerking.

15. De renovatie van de scholen aan 
Drooghe Bol in Julianadorp is 
afgerond.

16. Besloten is om sportpark 
Ruyghweg aan te kopen. 

17. Kunstwerken de Nollen krijgt 
subsidie voor onderhoud en 
nieuwe kunstwerken. 

18. De oprichting van een nieuwe 
erfgoedorganisatie is van start 
gegaan. 

19. Het armoedevraagstuk in Den 
Helder is effectief aangepakt.

20. Het project Jeugd Werkt! 
stimuleert werkloze jongeren 
werkervaring op te doen en wint 
ESF-award.

21. Gemeente Den Helder voerde in 
2019 een cliëntonderzoek uit om 
inzicht te krijgen in de (effecten 
van) hulp en ondersteuning van 
Wmo cliënten binnen de 
gemeente. 

22. De ontwikkeling van Integrale Kind 
Centra (IKC) is nog volop in gang. 

23. In 2019 is de ontwikkeling van 
Tiny Houses in de Falgatuinen 
verder voorbereid. 

24. De overlast door 
grondwaterstanden is middels een 
meetnetwerk van peilbuizen 
teruggedrongen.

25. Ook in Nieuw Den Helder, 
Huisduinen en De Schooten is de 
nieuwe wijze van gescheiden 
afvalinzameling ingevoerd. 

26. Er zijn bijzondere 
woningbouwlocaties in 
ontwikkeling genomen zoals Over 
het Wad aan de dijk en De 
Kamerheer aan de Beatrixstraat.

27. Via de gebiedsgerichte aanpak is 
gewerkt aan de toekomst van de 
stad. 

28. Gemeente Den Helder heeft 
meerjarige budgetten toegekend 
aan culturele organisaties. 
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