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Geachte leden van het Presidium, 
 
Op 18 september 2019 organiseerde u de ideeënmarkt voor inwoners. In de begroting van 2020 is voor 
onderzoek naar de verdere uitwerking van drie door u benoemde ideeën € 60.000,- opgenomen. Op 25 
januari 2021 heeft u dit budget overgeheveld naar 2021.  
 
In deze brief schetsen wij kort de stand van zaken met betrekking tot de drie ideeën.  
 
Initiatief Anton Pieck, dhr. B. van Uggelen 
Woningstichting Den Helder heeft het initiatief om het geboortehuis van Anton Pieck in ere te herstellen. 
Om de uitstraling gerelateerd aan Anton Pieck van de ontwikkeling extra te benadrukken wordt € 20.000 euro 
gereserveerd vanuit het budget van de ideeënmarkt. Wij zijn in contact met Woningstichting Den Helder over 
de termijn van de ontwikkeling. Ondanks dat op dit moment nog geen concrete resultaten zichtbaar zijn achten 
wij het onlogisch om naast het initiatief van Woningstichting Den Helder een eigen initiatief te ontplooien met 
betrekking tot het thema Anton Pieck. Over de uiteindelijke realisatie zullen wij uw raad informeren. 
 
 
Jaargetijde zonnewijzer, dhr. E. de Boer 
Op initiatief van leden van uw gemeenteraad en de inspirator van het idee is een schetsontwerp ontwikkeld 
van de zonnewijzer. Het oorspronkelijke idee betreft uitzichtlocaties op de Helderse stranden op in zee 
geplaatste markeringspunten, die de zon op bepaalde momenten in het jaar ‘vangt’. Ambtelijk is dit idee 
onderzocht, waarbij contact is gelegd met verschillende betrokken partijen. De realisatie van het 
oorspronkelijke idee is zeer ingewikkeld (met betrekking tot veiligheidsaspecten op zee) en kostbaar. Op dit 
moment wordt onderzocht of in lijn met het idee de realisatie van een kunstobject binnen bestaande projecten 
mogelijk is (zoals bijvoorbeeld de hernieuwde dijkopgang in Huisduinen). Een andere mogelijkheid is dat met 
een deel van het budget van de ideeënmarkt en mogelijke beschikbaarstelling van de reserve ten behoeve 
van een kunstobject het idee (of in de gedachte van het idee) op zichzelf wordt gerealiseerd in samenspraak 
met de initiatiefnemer.  
 
 
Duintjes Julianadorp, dhr. D Reitsma 
Het idee van de duintuintjes in Julianadorp heeft als overkoepelend doel bij te dragen aan een aantrekkelijker 
Julianadorp. Met Panorama Lokaal Julianadorp is een uitvoerbaar voorstel voor logische verbindingen tussen 
de zee, de duinen, de oude dorpskern en Noorderhaven, met - waar nodig – aantakkingen, zodat de 
tussenliggende bloemkoolwijken beter worden ontsloten ontwikkeld. Over de haalbaarheid wordt u binnenkort 
geïnformeerd. Beide initiatieven hebben op macro en micro niveau hetzelfde overkoepelende doel. Het idee 
van de duintuintjes wordt meegenomen in de mogelijke uitwerking van het voorstel van Panorama lokaal. 
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Waarbij vooropgesteld kan worden dat bij de haalbaarheid van Panorama Lokaal het achterliggende doel van 
het idee gerealiseerd wordt. 
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