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Raadsvragen 

  
  
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & 
Julianadorp betreffende Vuurtoren Lange Jaap te Huisduinen 
  

  

Aan de leden van de Gemeenteraad 

  
Op  22 september 2021 heeft de fractie Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp onder verwijzing 
naar artikel 36 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld 
over de Vuurtoren Lange Jaap te Huisduinen. Wij antwoorden, naast een korte inleiding, met één volledig 
antwoord onder de vragen. 
 
Wij geven dezelfde betekenis en hechten dezelfde waarde aan onze Lange Jaap als u en de inwoners van 
Den Helder. Voor het herstel en behoud van de vuurtoren richten wij ons tot Rijkswaterstaat. In een 
informatiebijeenkomst op maandag 27 september jl. is het proces en de huidige stand van zaken door 
Rijkswaterstaat toegelicht. Wij blijven in gesprek met Rijkswaterstaat en blijven u en onze inwoners 
informeren. 
 
Rijkswaterstaat onderzoekt nu de ernst en de aard van de situatie. Zodra daar meer duidelijkheid over is 
faciliteren wij een bijeenkomst voor bewoners en betrokkenen. Het college zal er bij Rijkswaterstaat op 
aandringen spoedig met een plan van aanpak te komen voor de korte en lange termijn.  
 
Geachte college, 
In aansluiting op onze eerdere vragen gesteld bij presentatie bouw Dijkzone en de commotie naar 
aanleiding van uw raadsinformatiebrief over het afsluiten van ’T Schapendijkje, dit omdat de Vuurtoren 
Lange Jaap scheuren vertoont en mogelijk zou kunnen omvallen, 
hebben wij een aantal vragen en opmerkingen voor u.  
Onze fractie weet dat dit niet van de ene dag op de andere en de vuurtoren ‘zomaar’ overkomt, dit 
speelt namelijk al zeker 8 á 10 jaar. Onze fractie kan zich niet aan de indruk onttrekken dat het 
uitblijven van het jarenlange benodigde onderhoud misschien wel bewust is getraineerd bedoeld om 
de lange Jaap neer te willen halen. 
 
Waarom denken wij dit?, omdat de zwakke plek in de dijk niet zoals u en uw verbonden partij Zeestad 
ons wil doen geloven bij huis Tijdverdrijf bevindt. Deze bevindt zich namelijk bij Kaap hoofd. de dijk is 
daar zwak door de kolk die daar de grond dieper maakt, er zit daar een gat van bijna 60 meter diep. De 
onbreekbare dijk die u en uw verbonden partij Zeestad onze inwoners beloofd is helaas een sprookje 
waar onze fractie niet in gelooft.  
 
In de toekomst zal de dijk zelfs meer landinwaarts geplaatst moeten worden en feitelijk zal er in het 
water ook iets moeten gebeuren om land verlies tegen te gaan, maar ook om te voorkomen dat het 
probleem verplaatst zal worden. 
 
Vragen: 
1. Deelt u onze visie die wij hierboven hebben geschetst? 
Zo ja, wat zijn uw plannen hierop? 
Zo nee, waarom niet? 
2. Is onderzocht of de vuurtoren op zijn huidige plek kan blijven? 
Zo ja, wat is de uitkomst van dit onderzoek? 
Zo nee, waarom niet? 



zaaknummer: 2021-044757 Pagina 2 van 2 
 
 
 

3. Moet de vuurtoren daar om die reden weg? En huizen... In huisduinen en misschien oud den 
helder... Schapendijkweg... Manege etc... In het ergste geval zelfs het ziekenhuis? 
4. Hoe staat het Hoogheemraadschap in deze materie?  
Betrek bij uw antwoord onze bovenstaande visie. 
 
Diverse colleges zijn jarenlang omtrent het verval van de vuurtoren weggedoken. 
 
5. Wat heeft u als college gedaan? Bent u net als uw voorgangers hierin ook weggedoken? Door 
zich te richten op enkel het afsluiten van een weg, wekt u wel deze indruk. 
Kunt u onze zorg hierover wegnemen? 
 
 
 
6. Wat gaat u doen om de vuurtoren voor onze gemeente te behouden? 
7. Bent u het met ons eens dat dit icoon als lichtbaken, maar ook als symbool als thuis komen en 
thuis zijn volgens velen van ons behouden moet worden? 
8. Bent u op de hoogte dat de vuurtoren historisch is en dat hiervoor budgetten beschikbaar zijn 
om te voorkomen dat we dit icoon kwijt raken? 
Zo ja, wat gaat u hierop ondernemen? 
Zo nee, waarom niet? 
9. Onze inwoners zijn ontzettend geschrokken over uw bericht en het afsluiten van ‘t 
Schapendijkje. 
Wat gaat u doen om onze inwoners gerust te stellen? 
  
Tijdens onderhoudswerkzaamheden door Rijkswaterstaat aan de vuurtoren 'Kijkduin', in de volksmond Lange 
Jaap, bij Huisduinen zijn er recent scheuren in de wand van de toren ontdekt. Deze scheuren zijn van 
dergelijke aard dat wij het advies van Rijkswaterstaat opvolgen om een gebied van 70 m rond de toren uit 
veiligheidsoverwegingen af te sluiten en dit gebied blijft afgesloten zolang dat nodig is. 
 
De veiligheid rond de Lange Jaap heeft nu prioriteit. Wij hebben goed contact met Rijkswaterstaat en zij zijn  
aan het onderzoeken welke oplossing mogelijk is om de toren veilig te stellen. 
 
Uw geschetste visie over het gebied delen wij niet. De waterveiligheid bij Kaap Hoofd is belegd bij 
Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap, zij monitoren de waterveiligheid en zetten in op 
geulwandsuppletie indien nodig. 
 
Wij wachten eerst de conclusies van Rijkswaterstaat af. 
 
Wij gaan er van uit dat wij u voldoende hebben geïnformeerd. 
  
Den Helder, 7 oktober 2021 
  
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

  
  
 
 
 
 

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

R. M. (Robert) Reus 
secretaris 

  


