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Aan de leden van de Gemeenteraad 

Aanleiding 

Op 6 november jl. heeft uw raad tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2020 de motie 
'Julianadorp' (M6.10) aangenomen, waarin het college wordt opgeroepen om: 

1 het initiatief van ONS Julianadorp te onderzoeken op haalbaarheid; 
2 het initiatief Loopuytpark verder te faciliteren en over te gaan tot realisatie; 
3 met stakeholders in gesprek te gaan over mogelijke cofinanciering ten behoeve van de initiatieven; 
4 de raad te informeren over mogelijke toekomstige woningbouwlocaties in Julianadorp; 
5 mogelijke grondexploitatie van deze nieuwe ontwikkellocaties mee te nemen in het 

haalbaarheidsonderzoek. 
6 met de regio en de provincie Noord-Holland in contact te treden om te komen tot woningbouw langs 

de Langevliet tussen Willem Alexanderhof en 't Laar; 
7 de eventuele ontwikkelaar van dat gebied te betrekken bij de inrichting van de openbare ruimte en 

andere ontwikkelingen; 
8 beheerkosten, onderhoud en vervangingsinvesteringen van de huidige sportparken mee te nemen 

bij het haalbaarheidsonderzoek; 
9 een permanente locatie voor een evenemententerrein aan te wijzen om zo de toekomst van 

evenementen in Julianadorp te kunnen borgen; 
10 vanuit het nog beschikbare budget voor 'nieuw beleid coalitieakkoord' op voorhand een bedrag van 

€ 350.000,- structureel te bestemmen voor de ontwikkeling van Julianadorp. 

Tevens werd bij de behandeling van de vaststelling van de Omgevingsvisie Julianadorp door uw raad in 
december jl. aangegeven dat er behoefte is aan een uitvoeringsplan voor Julianadorp, op basis van de 
omgevingsvisie en de aangenomen motie. 

Met deze raadsinformatiebrief willen wij u informeren over de manier waarop de gemeente hier, samen met 
diverse partners, aan werkt en hoe het vervolgproces er in grote lijnen uit zal zien. 

Huidige acties 

Voor de ontwikkeling van Julianadorp zijn gemarkeerde stappen het verder faciliteren van het initiatief ONS 
Julianadorp en zetten wij ons bestuurlijk al enige tijd in voor de verdere stappen richting realisatie van het 
Loopuytpark. 

De ontwikkeling van Julianadorp vindt plaats in een breed spectrum aan activiteiten, waar deze 
gebiedsgerelateerde bouwstenen onderdeel van zijn. Om het als geheel te beschouwen is Julianadorp in 2020 
onderdeel van de prestigieuze prijsvraag 'Panorama Lokaal', die is uitgeschreven door het College van 
Rijksadviseurs. Dit is een groep van drie adviseurs, waaronder de Rijksbouwmeester, die onafhankelijk advies 
geven aan de Rijksoverheid over ontwerp, architectuur en de kwaliteit van de leefomgeving. Onderdeel van 
hun werkzaamheden is ook een jaarlijkse prijsvraag, waarbij ontwerpbureaus zich kunnen inschrijven om door 
middel van ontwerp oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken te vinden. De prijsvraag van dit jaar 
bouwt verder op 'Panorama Nederland', een project van het College van Rijksadviseurs om een aantrekkelijk 
toekomstbeeld te creëren voor Nederland in 2050. Met de prijsvraag 'Panorama Lokaal' wordt dit vertaald in 
een ontwerp voor specifieke locaties aan de rand van steden en (grotere) dorpen. 



zaaknummer: 2020-003547 Pagina 2 van 2 

In Julianadorp is een coalitie bestaande uit de gemeente, Woningstichting Den Helder, 's Heeren Loo 
(Noorderhaven) en het burgerinitiatief ONS hiervoor geselecteerd. Samen hebben zij de centrale opdracht van 
de prijsvraag bepaald. De omgevingsvisie Julianadorp wordt door de aangesloten partijen omarmd en de 
prijsvraag bouwt dan ook voort op de vastgestelde visie. De centrale opdracht van de prijsvraag is om een 
stedenbouwkundig plan op te leveren die de verschillende onderdelen van Julianadorp (o.a. het oude 
Dorp/dorpscentrum, de uitbreidingswijken, Noorderhaven, de verblijfsrecreatie in de Duinzoom, de 
Koegraspolder) beter fysiek aan elkaar verbindt en meer tot een geheel maakt. Vraagstukken die daarin door 
de ontwerpteams moeten worden opgepakt zijn onder andere de mogelijkheden voor inpassing van het 
initiatief ONS, de ontwikkeling van het woongebied aan de rand van het dorp en de kansen voor woningbouw. 
In februari van dit jaar worden drie ontwerpteams geselecteerd uit de aanmeldingen, die gedurende de eerste 
helft van 2020 met deze opgave aan de slag gaan. 

Naast deelname aan de prijsvraag 'Panorama Lokaal' wordt gewerkt aan andere acties, waarmee wordt 
bijgedragen aan de ontwikkeling van Julianadorp. Hiermee worden stappen gezet richting een hogere kwaliteit 
en het verminderen van bestaande knelpunten in het dorp. 

Onderdelen die verder worden uitgewerkt zijn bijvoorbeeld: 
• Bewegwijzering naar de Riepel, om kruispunt Veul meer te ontzien 
• Verbetering van de verkeerssituatie omgeving de Riepel/Loopuytpark 
• Herbeplanting/inrichting van Foreestweg 

Vervolg proces 

De prijsvraag Panorama Lokaal loopt in de eerste helft van 2020 en wordt in juni 2020 afgesloten wanneer de 
samengestelde jury het winnende ontwerp selecteert. Dit winnende ontwerp levert een stedenbouwkundig 
masterplan op voor Julianadorp, gericht op het beter fysiek verbinden van de verschillende 'onderdelen' van 
Julianadorp. Met de coalitie voor de prijsvraag Panorama Lokaal, dat naast de gemeente bestaat uit 
Woningstichting Den Helder, 's Heeren Loo (Noorderhaven) en het initiatief ONS Dorp, zal vervolgens een 
voorstel worden opgesteld voor de uitvoering hiervan. Andere geïnteresseerden en belanghebbenden zijn 
welkom om daarbij aan te sluiten. 

Dit zal resulteren in een uitvoeringsplan voor Julianadorp, die in het najaar van 2020 aan uw raad zal worden 
voorgelegd. In dit uitvoeringsplan is nader uitgewerkt welke acties, naast of in samenhang met het initiatief 
ONS Julianadorp en het Loopuytpark, zullen worden ondernomen, op welke termijn dat kan plaatsvinden en 
welke budgetten hiervoor worden ingezet. 

Den Helder, 3 februari 2020. 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 


