
Aafivraag referendum 02-11-2012 

Ondergetekenden verzoeken de Gemeenteraad van Den Helder om een referendum te houden 
over het Raadsbesluit van maandag 29 oktober j .1 . betreffende het plan nieuwbouw 
stadhuis/station op de stationslocatie 

Door de Gemeente te verstrekken lijsten voor handtekeningen. Stuknummer: AI12.09482 

Toelichting op de aanvraag referendum: 

Wij vragen dit referendum aan omdat: 

1. U als Gemeenteraad, vertegenwoordigers van de burgers van Den Helder, verzuimd 
heeft uw eigen motie van 9 jul i 2012 volledig te laten uitvoeren. De uitvoering van 
deze motie hoorde vooraf te gaan aan de behandeling van het raadsvoorstel over dit 
onderwerp. 

2. Burgemeester en Wethouders deze motie niet volledig hebben uitgevoerd, met name 
waar het de burgerparticipatie betreft. 

3. U als Gemeenteraad, alsmede B en W, verzuimd hebt de burgers van Den Helder in te 
lichten over de vraag of dit raadsvoorstel open stond voor een aanvraag van een 
referendum, zoals verplicht is volgens de door u aangenomen referendumverordening. 

4. U als Gemeenteraad, alsmede B en W, verzuimd hebt om de voor aanvraag minimale 
termijn van drie dagen voorafgaand aan de eerste commissievergadering over het 
betreffende raadsvoorstel in acht te nemen, zoals verplicht volgens de door u 
aangenomen referendumverordening. Het betreffende raadsvoorstel werd ingediend 
één uur vóór de eerste commissievergadering, en zelfs nog tijdens de behandeling van 
vragen door raadsleden over het rapport van de twee deskundigen. Er was tevens geen 
sprake van welke publicatie dan ook in de media of op de gemeentelijke website. 

5. Er over de geschiktheid van de locatie, genoemd in het betreffende raadsvoorstel, geen 
enkele burgerparticipatie of inspraak heeft plaatsgevonden. 

6. We van het Gemeentebestuur en de Gemeenteraad mogen verwachten dat ze 
maatschappelijk draagvlak hebben voor hun plannen, en niet alleen het draagvlak van 
een meerderheid in de Gemeenteraad. 

Graag een reactie binnen 7 dagen. 

Namens de omwonenden en de bewoners Boerhaavestraat 16 tm 25 

I 

Contact adres: K.H. Selie Boerhaavestraat 23 tel. 619270 Email, kh.selie@quicknet.nl 


