
gemeente 

Den Helder 
Raadsbesluit 

Raadsvergadering d.d. : 17 september 2012 

Besluit nummer : RB12.0106 

Onderwerp : Vaststelling Structuurvisie Den Helder 2025 en planMER Structuurvisie 
Den Helder 2025 

De raad van de gemeente Den Helder; 

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO12.0159 van het college van burgemeester en wethouders van 
Den Helder van 24 april 2012; 

kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Stadsontwikkeling en -beheer op 
10 september 2012; 

besluit: 

de Structuurvisie Den Helder 2025 en de planMER Structuurvisie Den Helder 2025 vast te stellen, met in 
achtneming van de volgende wijziging: 

toe te voegen op bladzijde 41 in paragraaf Relatie haven-stad na de zin 'Locaties die...en Zeedoksluis, 
de zin: 

"De ontsluiting van Willemsoord naar de haven zal daarbij via de brug over de sluis van het 
Boerenverdriet ook plaatsvinden met een, ook voor auto's, openbaar toegankelijke weg over het terrein 
van de voormalige bewapeningswerkplaatsen aansluitend op het Nieuwe Diep in de nabijheid van de 
kruising met het Ankerpark."1 

Aldus besloten in de raadsvergadering 
van 17 september 2012. 

wnd. voorzitter 

griffier / 

l mr. drs. M'/Hutsman 

1 Amendement 13.2. van de fractie van de PvdA. 
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Amendement 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op maandag 17 september 2012; 

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO12.0159 met betrekking tot het vaststellen van de 
Structuurvisie Den Helder 2025 en de planMER Structuurvisie Den Helder 2025; 

besluit: 

de structuurvisie Den Helder 2025 en de planMER structuurvisie Den Helder 2025 vast te stellen, 
met in achtneming van de volgende wijziging: 

Toe te voegen op bladzijde 41 in paragraaf Relatie haven-stad na de zin 'Locaties die...en 
Zeedoksluis, de zin: 
"De ontsluiting van Willemsoord naar de haven zal daarbij via de brug over de sluis van het 
Boerenverdriet ook plaatsvinden met een, ook voor auto's, openbaar toegankelijke weg over het 
terrein van de voormalige Bewapeningswerkpiaatsen aansluitend op het Nieuwe Diep in de 
nabijheid van de kruising met het Ankerpark." 

Namens de fractie van de PvdA, 

Trees van der Paard 

Toelichting: 

Voor het versterken van de relatie tussen Stadshart/Willemsoord en de haven is het van groot 
belang om Willemsoord te ontwikkelen tot volwaardig onderdeel van de stad. Het is daarom 
noodzakelijk uitvoering te geven aan een fysieke verbindingen tussen het Stadshart en de haven 
via Willemsoord. Deze ontsluiting zal de locaties havenhoofd van Harssens, Boerenverdriet, 
Ankerpark en Zeedoksluis die genoemd zijn in de Structuurvisie 2025 en deel zullen uitmaken 
van het openbaar domein completeren. 


