
                                                                                      Den Helder 17 januari 2022 

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester & wethouders. 

Onderwerp: actie Kapsalon Theater door horeca- en cultuursector Den Helder 

Sinds ruim 2 jaar gaat de wereld gebukt onder de pandemie covid-19. Zoals bekend 

heeft menig onderneming en vereniging te lijden onder deze pandemie. De 

ondernemers en verenigingen binnen Den Helder vormen daarbij helaas geen 

uitzondering. Dat de horeca en cultuursector daarbij erg hard geraakt wordt is daarbij 

nieuws wat dagelijks op het nieuws is te volgen. Dat onze burgemeester op de 

hoogte is van de grote problemen binnen deze sectoren heeft hij laten blijken toen hij 

de brandbief over zorgen met betrekking tot draagvlak heeft getekend. 

Wij als PvdA Den Helder hebben dan ook een aantal vragen over de acties welke de 

afgelopen week gepland stonden en aankomende week gepland staan. 

1) Is het college op de hoogte van het feit dat in verschillende gemeenten in 

Nederland de burgemeesters de daar geldende plaatselijke horeca en 

cultuursector steunen door de acties welke landelijk zijn afgeroepen te 

gedogen? 

2) Is het college op de hoogte dat vele van onze plaatselijke horeca 

ondernemers deel wilde nemen aan deze acties om hun ongenoegen naar 

buiten toe kenbaar te maken? 

3) Is het waar dat de acties welke door Horeca Nederland en door vele 

burgemeesters werden gesteund door onze burgemeester in Den Helder zijn 

verboden? 

4) Zo ja, waarom heeft onze burgemeester aangegeven om juist wel tijdens de 

aangekondigde prikacties in de horeca te gaan handhaven? 

5) Begrijpt het college dat het verwarring en onbegrip bij onze plaatselijke horeca  

oplevert als men eerst een brandbrief tekent en vervolgens aangeeft te gaan 

handhaven?  

6) Is het college, bij eventuele nieuwe acties in de horeca, bereid om de 

ondernemers hun geluid via de dan door Horeca Nederland afgeroepen acties 

ten gehore te laten brengen? 

7)  Is het waar dat de burgemeester op de hoogte is van de knipactie ‘De 

Kapsalon Theater’ welke op woensdag 19 januari, volgens de coronaregels 

voor kapsalons, in onze schouwburg De Kampanje zou plaatsvinden? 

8) Is het waar dat deze actie, die vanuit de schouwburg was opgezet door onze 

burgemeester is verboden? 

9) Als het waar is dat deze actie door onze burgemeester is verboden wat zijn 

dan de zwaarwegende argumenten om deze eenmalige uiting van 

ongenoegen vanuit de cultuursector te verbieden? 

10)  Is onze burgemeester bereid om een eventuele nieuwe actie vanuit de 

cultuursector te steunen? 

11)  Zo nee, wat zijn de zwaarwegende argumenten om dit niet toe laten?  

Namens de hele fractie van de PvdA Den Helder, 
 
Monica Anthonijsz 


