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Nieuw Stationsgebied: Een warm welkom in Den Helder! 

 

 
 

Een stad met groeipotentie 

Onze stad heeft veel groeipotentie en kansen om het huidige economische tij te keren. Want Den 

Helder heeft met de haven een economisch 

paradepaardje in huis. Als de havenmotor op 

volle toeren draait, trekken we honderden, 

mogelijk duizenden goed opgeleide 

werknemers naar de stad en creëren we een 

veelvoud aan indirecte werkgelegenheid. 

Deze werknemers en hun gezinsleden willen 

we een nieuw en fijn thuis bieden in onze 

stad aan het water. De bedrijven die zich in 

onze haven willen vestigen, geven ook aan 

dat voldoende en kwalitatief hoogwaardige 

voorzieningen als een theater, bibliotheek en bioscoop én een diversiteit in het woningaanbod 

essentieel is. 
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Verleiden tot wonen 

Hoe verleid je hen nu om hier te komen wonen, uit te gaan, te winkelen en te genieten van het rijke 

culturele leven? Ons onderzoek naar 

verhuismotieven geeft daar inzicht in. Het 

laat bijvoorbeeld zien dat hoe trots Jutters 

ook zijn op hun stad, gebrek aan werk, 

verpaupering en slechte sfeer in de stad 

belangrijkste redenen zijn om weg te 

trekken. Een fraaie stad voorkomt dit. Een 

fraaie stad trekt ook nieuwe, potentiële  

inwoners aan. Daarom is het creëren van 

een stationsgebied met stedelijke allure, dat 

inwoners, bezoekers en nieuwkomers een 

warm welkom heet, geen luxe maar noodzaak.  

 

Investeren 

Bijzonder is dat dit nieuwe stationsgebied mét stadhuis binnen ons handbereik is! Marktpartijen als 

Woningstichting, Proper-Stok, ondernemers die zich in en rond de haven willen vestigen, winkeliers in 

de stad en de NS tonen zich investeringsbereid. In tijden van economische tegenwind is dit een 

ongekend krachtig signaal van geloof in de vooruitgang van de stad. Daar kan de gemeente niet bij 

achterblijven. We geven al geruime tijd het goede voorbeeld; we investeren in de bereikbaarheid, de 

aantrekkelijkheid en de leefbaarheid. Voor marktpartijen is het een belangrijke voorwaarde dat de 

gemeente hierin haar verantwoordelijkheid neemt. Zo laten we zien dat ook wij geloven in de kracht 

van onze stad. Het moment om aan de slag te gaan is nu.  

 

Uitwerkingsplan stadshart 

Dat geloof in de potenties van Den Helder uitte de gemeenteraad al in 2008. Toen werd in het 

Uitwerkingsplan Stadshart de visie beschreven die huidige inwoners, nieuwe inwoners en bedrijven 

aan de stad moet gaan binden. Een voorname plek daarin was weggelegd voor de herinrichting van 

de entree, het visitekaartje van de stad. Over vier jaar, in 2016, is dit is de plek waar bezoekers en 

inwoners een goed gevoel moeten krijgen over Den Helder. Ze zien dat je in een stad bent 

aangekomen die zich met recht een centrumgemeente mag noemen van de Noordkop. 

  

Stedelijke kwaliteit in een groene oase 

Wat zien ze dan? Het markante, nieuwe stadhuis op een vanzelfsprekende locatie; goed bereikbaar 

met openbaar vervoer, direct aan de centrale 

verkeersader en midden in het stadshart. Bezoekers 

zijn verrast door de mooie combinatie van 

aantrekkelijke stedelijkheid met het aangename 

groen van het stadspark. Dat park strekt zich uit van 
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het station tot aan de dijk en is een mooie ontmoetingsplek voor jong en oud. Anders dan nu, weet de 

bezoeker zich direct te oriënteren: naar het winkelhart via de bomenlaan op de Beatrixstraat, naar 

Willemsoord voor nautisch vertier of een voorstelling in de schouwburg, richting de dijk aan het 

Marsdiep of via de watertoren en de opgeknapte Middenweg naar Nieuw Den Helder: er is geen twijfel 

over welke kant je op moet.   

 

Van ‘verzorgingshuis’ naar eigentijds stadhuis 

De huidige locatie is een oud verzorgingstehuis dat ooit tijdelijk zou gaan fungeren als stadhuis. Dertig 

jaar later kan het de tand des tijds niet meer doorstaan. Opknappen doet geen recht aan de 

netwerkorganisatie die een gemeente moet zijn. Interactie met publiek en politiek zijn voorwaarden 

voor een samenleving die elkaar letterlijk kan zien en met elkaar samenwerkt. De schotten verdwijnen, 

de buitenwereld wordt naar binnengehaald en vice versa. Een nieuw gebouw is, wederom, geen 

overbodige luxe. Het is de natuurlijke stap in een veranderingsproces van een stad die vooruit wil.  

 

Meer kwaliteit voor het zelfde geld 
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Opknappen van de huidige locatie doet ook geen recht aan de kwaliteit die het kan toevoegen aan de 

stad. Of aan de aanjagende werking die het zal hebben op de economische groei en kracht van de 

stad, die we met elkaar nastreven. Het voegt ook niets toe aan de huidige locatie. Voor hetzelfde geld 

– het nieuwe stadhuis gaat niets meer kosten dan wat we nu kwijt zijn - kan er veel meer worden 

bereikt.  

Ook in andere steden blijkt dat een stadhuis in het hart van de stad een positief effect heeft op het 

winkelgebied. De feiten wijzen uit dat jaarlijks meer dan 50.000 mensen het stadhuis bezoeken. 

Ambtenaren zitten midden in de samenleving. Meer winkelend publiek brengt geld in het laatje voor 

ondernemers. Het stimuleert winkeliers om te investeren in hun panden of uit te breiden. Grote(re) 

winkelketens of interessante publiekstrekkers worden verleid om zich hier te vestigen. Een 

gevarieerder winkelaanbod en een gezellig, compact stadshart maken Den Helder een populaire 

winkelbestemming van regionale klasse. De nieuwe werknemers die in Den Helder hun brood gaan 

verdienen, willen hier ook komen wonen. En nemen hun gezinsleden mee. Die weer opscheppen dat 

ze het in onze stad zo naar hun zin hebben. Een warm welkom in Den Helder! 


