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Raadsvragen 

  
  
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie D66 betreffende huis-aan-huisbladen 
  

  

Aan de leden van de Gemeenteraad 

  
Op 1 december 2020 heeft de fractie D66 onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor 
de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over huis-aan-huisbladen, het antwoord vindt 
u onder de vraag: 
  
1. Bent u het met ons eens dat alle inwoners recht hebben op de gemeentelijke informatie zoals 
nu gegeven in de weekkrant van Rodi?  
 
Net als u vinden ook wij dat uitgever Rodi Media, het Helders Nieuwsblad (inclusief onze gemeentelijke 
Stadsnieuwspagina) en de Stadhuiskrant in de gehele gemeente huis-aan-huis moet bezorgen, dus óók in 
de wijk Op ’t  Laar. 
 
Volgens Rodi Media is de krant in Op ’t Laar inderdaad een aantal weken niet bezorgd. Het bedrijf geeft 
hiervoor als redenen dat veel bezorgers ziek waren én de maatregelen als gevolg van Covid-19. Rodi zag 
geen andere mogelijkheden om in deze wijk de krant te bezorgen. Rodi Media vindt dit erg vervelend en 
excuseert zich hiervoor. Uit nader onderzoek blijkt dat de bezorging alleen in deze wijk in gebreke is 
gebleven. Inmiddels ontvangen ook de bewoners in Op ’t Laar de krant weer. Mochten er weer 
bezorgingsproblemen ontstaan dan zal Rodi Media eerder aan de bel trekken. 
 
2. Heeft de gemeente een contract met Rodi betreffende de bezorging van dit blad?  
        
Ja. De raamovereenkomst  heeft een looptijd van één jaar welke eenzijdig door de gemeente Den Helder 
maximaal drie maal met één optiejaar kan worden verlengd. De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 juli 
2019. Dit houdt in: het wekelijks drukken en verspreiden van de Stadsnieuwspagina’s als onderdeel van een 
huis-aan-huis krant die in het verspreidingsgebied van de Gemeente Den Helder verschijnt. 
 
3. Hebben wij daarmee dan ook invloed op het bezorgingsgebied van dit blad?  
 
Dat hebben wij inderdaad in(direct) doordat in de aanbesteding is aangegeven waar de verspreiding aan 
dient te voldoen. 
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4. Kan u zorg dragen voor een goede verdere bezorging van dit blad? En wat kunt u voor 
alternatief bieden als de krant niet op tijd bezorgd kan worden, denk aan: kranten op centrale plek 
leggen? In het stadhuis? Buurtcentra?  
 
Rodi Media garandeert een verspreidingsdichtheid van 95%, gelijk aan de aanbesteding.  
Zij hebben op dit moment drie punten (zie hieronder) waar zij de kranten neerleggen om de  
lezers in de gelegenheid te stellen de kranten daar op te halen. Dit waren er eerst meer,    
maar al onze gemeentelijke instellingen zijn, in verband met Covid-19, tot nader order   
stilgezet  (dus ook in het stadhuis). Dit geldt uiteraard ook voor alle horeca instellingen waar   
de kranten op de leestafels lagen.  
 
 Hieronder de drie punten waar de krant gratis te verkrijgen is: 
 

 Rataplan, Nijverheidsweg3, 1785 AA  Den Helder; 
 Zolder van Den Helder, Burgemeester Ritmeesterweg 15, 1784 NV  Den Helder; 
 Tankstation Argos, Baljuwstraat 139, 1785 SH  Den Helder. 

 
 
  
  
Vertrouwende u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
  
Den Helder, 14 januari 2021 
  
  
  

  Met vriendelijke groet, 
  Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
  

 
 Jeroen Nobel 
 burgemeester 

 
Robert Reus 
secretaris 

  
 
 


