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Raadsvragen

Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & 
Julianadorp, over de stand van zaken van de verplaatsing van de drie coffeeshops uit de Koningstraat.

Aan de leden van de Gemeenteraad

Op 23 augustus jl. 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, vragen gesteld over de stand van 
zaken van de verplaatsing van de drie coffeeshops. Het antwoord vindt u onder de vraag:

Inleiding op de vragen. 
Het is al geruime tijd erg stil rondom het verplaatsen van de drie coffeeshops. Nu één van de drie van de 
ondernemers naar De Schooten is verhuisd, vroegen wij ons af hoe het er met de twee overige coffeeshops 
voor staat. 
Zoals bekend was het Behoorlijk Bestuur die bijna zeven jaar geleden in september 2014, naar aanleiding van 
veel geluiden van overlast aangedragen door de buurtbewoners van de Koningstraat en omgeving, een motie 
indiende met een verzoek om een leefbaarheidsonderzoek te starten naar de oorzaak van deze overlast.
In de rapportage daaruitvolgend kwamen enkele constateringen en adviezen.
Zo werd geconstateerd dat de cluster van drie coffeeshops bij elkaar een aanzuigende werking tot overlast 
gaf. Dit was terug te herleiden naar drie coffeeshops dichtbij bij elkaar gelegen in de Koningstraat, toentertijd 
de straat in het uitgaansgebied van ons centrum, met daaraan grenzend een woonwijk. Advies uit het rapport 
was o.a. deze drie coffeeshops elders en ver van elkaar vandaan te herhuisvesten. Tevens werden daar 
enkele criteria aan verbonden.
Hierna heeft onze partij zich volop én met succes ingezet om de plaatsing/huisvesting van één van de 
coffeeshops naar de Zuidstraat te voorkomen.
Wij hebben met betrekking tot de twee overgebleven coffeeshops de volgende vragen:
Vraag 1. Kunt u ons een actuele status geven over de stand van zaken rondom de verplaatsing van de 
twee coffeeshops? Is er zicht op verplaatsing, wanneer en waar naartoe? Hoever staan mogelijke 
onderhandelingen? Zijn er toezeggingen gedaan? Zo ja, welke?

In deze raadsperiode heeft het college ingezet op de verplaatsing van de drie coffeeshops uit de Koningstraat. 
Coffeeshop Aktama is vorig jaar verhuisd naar de Industrieweg. Voor coffeeshop Tops is er concreet zicht op 
verplaatsing. De Woningstichting Den Helder heeft als eigenaar van de huidige locatie met de ondernemer 
afspraken gemaakt over de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie aan het Koningsplein. De verhuizing 
krijgt naar verwachting in 2023 zijn beslag. Voor coffeeshop Tsjakka is er nog geen zicht op een alternatieve 
locatie. De ondernemer onderzoekt mogelijke alternatieven. Het college houdt vanzelfsprekend vast aan het 
standpunt dat de coffeeshops uit de Koningstraat verdwijnen.

Vraag 2. Bent u bereid zich aan de afspraak te houden en onderstaande afgesproken vijf criteria te 
blijven hanteren? Zo nee, waarom niet?
Criteria Herplaatsing coffeeshops
1. Geen scholen of jeugdvoorzieningen in een straal van 350 meter
2. Aanwezigheid sociale controle
3. Niet in de buurt van cafés
4. Niet in kwetsbare gebieden, buurten en plekken
5. Niet in (woon)gebieden die ruimtelijk / fysiek gevoelig zijn voor coffeeshop gerelateerde 
overlastrisico’s.
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De herplaatsing van coffeeshops is een tijdrovend proces dat gebaat is bij een heldere visie. Over de 
verplaatsing van coffeeshop Tsjakka is het college in overleg met de ondernemer. In het coalitieakkoord is 
gesteld dat het met een strikte invulling van de criteria wellicht niet lukt om een alternatieve locatie te vinden. 
Het college heeft overwogen om criteria aan te passen. De conclusie is echter dat de vijf gehanteerde criteria 
relevant blijven. Zo is een coffeeshop op Willemsoord onwenselijk vanwege de aanwezigheid van horeca en 
andere voorzieningen voor jongeren. De beleidsvrijheid van het college is daarnaast beperkt door de landelijk 
geldende criteria. 

Wij gaan er van uit dat wij u voldoende hebben geïnformeerd.

Den Helder, 5 oktober 2021

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

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

R.M. (Robert) Reus
secretaries




