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Uitnodiging Raadsinformatieavond 13-10-2021 – Meepraten over de Strategische Uitgangspunten
bij de Omgevingsvisie gemeente Den Helder

Geachte raads- en commissieleden,
Via enkele raadsinformatiebrieven bent u eerder geïnformeerd over het uitwerken van een aantal strategische
uitgangspunten, als bouwsteen voor de omgevingsvisie. De strategische uitgangspunten schetsen een lange
termijn perspectief voor de ontwikkeling van de gemeente, door de belangrijkste hoofdlijnen, opgaven en
ontwikkelingen weer te geven waarop de gemeente wenst in te zetten in de omgevingsvisie.
Op maandag 31 augustus zijn deze strategische uitgangspunten aan u gepresenteerd en toegelicht tijdens
een raadsinformatieavond. Naar aanleiding van deze raadsinformatieavond is vanuit uw raad aangegeven dat
er voorafgaand aan besluitvorming over dit onderwerp er behoefte is aan een tweede raadsinformatieavond,
waarop ruimte is om nog eens interactief met elkaar in gesprek te gaan over de strategische uitgangspunten.
Namens het college nodig ik u van harte uit om deel te nemen aan deze tweede informatieavond over de
Strategische Uitgangspunten bij de omgevingsvisie gemeente Den Helder. Tijdens deze avond gaan we in
drie verschillende ronden interactief met elkaar in gesprek over de strategische uitgangspunten. De
bijeenkomst wordt gehouden op 13 oktober 2021, vanaf 19.30 uur. De avond vindt fysiek plaats in de
Raadzaal van het Stadhuis, Kerkgracht 1 in Den Helder.
Het programma is als volgt:
- 19.30 uur: Opening en woord van welkom door wethouder Keur
- 19:40 uur: In twee* groepen uit elkaar om in gesprek te gaan over De Stelling
- 20:05 uur: Plenaire terugkoppeling van opbrengsten
- 20:10 uur: In twee* groepen uit elkaar om in gesprek te gaan over woningbouw(locaties)
- 20:35 uur: Plenaire terugkoppeling van opbrengsten
- 20:40 uur: Korte pauze
- 20:55 uur: In twee* groepen uit elkaar om in gesprek te gaan over de uitgangspunten in het algemeen
- 21:25 uur: Plenaire terugkoppeling van opbrengsten
- 21:30 uur: Afsluiting door wethouder Keur
*Afhankelijk van de hoeveelheid deelnemers wordt het aantal groepen eventueel verhoogd, om elkaar fysiek
en in het gesprek voldoende ruimte te bieden.
De opbrengst van de interactieve werksessie wordt waar mogelijk direct verwerkt in de Strategische
Uitgangspunten bij de omgevingsvisie gemeente Den Helder. Eventuele opmerkingen/aanvullingen die niet
direct te verwerken vallen verzamelen we in een gespreksnotitie, waarin aan u zal worden geschetst hoe we
hier in het vervolgproces om te komen tot de omgevingsvisie mee om zullen gaan. Vervolgens zullen beide
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documenten in november worden vastgesteld door het college en aan de raad worden aangeboden voor
besluitvorming. Uw gemeenteraad wordt hierin voorgesteld om de strategische uitgangspunten vrij te geven,
waarna deze kunnen worden ingebracht in de participatieprocessen om te komen tot de deel-omgevingsvisies
voor Stad binnen de Linie, De Stelling, het Maritiem Cluster, Nieuw Den Helder & De Schooten.
Ik verzoek u mij te laten weten of we op uw deelname tijdens de raadsinformatieavond kunnen rekenen.
Aanmelden kan door een mail te sturen aan Ingmar Zwier (i.zwier@denhelder.nl).
Wij hopen op uw komst!
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

J.A. (Jan) de Boer MSc.
burgemeester

R. M. (Robert) Reus
secretaris

