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Raadsvragen 

  
  
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Stadspartij Den Helder betreffende 
reconstructie hoek Molenstraat Spoorstraat. 
  

  

Aan de leden van de Gemeenteraad 

  
Op 17 juni 2020 heeft de fractie Stadspartij Den Helder onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement 
van orde voor de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over reconstructie hoek 
Molenstraat Spoorstraat, het antwoord vindt u onder de vraag: 
  

 Is het college betrokken geweest bij deze plannen, of is dit het alleenrecht van Zeestad? 
De gemeente en Zeestad werken samen aan de ontwikkeling van de stad. De gemeente is dus 
betrokken geweest bij de plannen. 

  
 Bent u het met ons eens, dat als dit het alleenrecht van zeestad is, dit wel in onze stad gebeurd 

en het aan het college is om te zorgen dat er eerlijk gecommuniceerd wordt met onze 
bewoners? 
Eerlijke communicatie staat voorop, of dit nu vanuit Zeestad plaatsvindt of vanuit de gemeente zelf. 

  
 Er zijn beloftes gedaan over de verplaatsing van de ondergrondse containers naar de locatie 

achter de Dekamarkt, kunt u aan de omwonende uitleggen waarom dit niet zo is uitgevoerd? 
Vergunningverlening is immers ook aan het college. 
Er is tijdens de bewonersavond geopteerd om de ondergrondse containers te verplaatsen naar elders. 
Hiervoor is een aanwijsbesluit benodigd. Bij de start van deze procedure bleek dat de nieuwe plek op 
weerstand van de omwonenden stuitte. In de tussentijd is de gemeente samen met de HVC gestart 
met het anders inzamelen van afval in Den Helder. Daarin is ook de uitrol van ondergrondse 
containers voor de ‘Stad binnen de Linie’ opgepakt. Samen met de HVC is de gemeente aan het 
kijken wat de uitgangspunten worden voor dit gedeelte van de stad. Doordat voor het gehele gebied 
een plan wordt gemaakt kan een betere onderbouwing worden gegeven waarom ondergrondse 
containers moeten worden verplaatst of blijven staan. Zover is het echter nu nog niet. Dit dient eerst 
verder uitgezocht te worden. 

  
 Wanneer is de vergunning aanvraag binnen gekomen bij de gemeente? 

Zie beantwoording bovenstaande vraag. Dit loopt niet via een vergunningverlening, maar via een 
aanwijsbesluit. 

  
 Bent u het met ons eens dat, als het zo is dat de plaatsing van de ondergrondse containers niet 

mogelijk is omdat er problemen zouden zijn met vergunningen, dit een project is geweest wat 
slecht voorbereid is geweest? 
Van tevoren kan je niet alles inschatten. Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst neem je zoveel mogelijk 
mee. De gemeente had al wel ingeschat dat het verplaatsen van de afvalcontainers complex zou zijn 
ivm omwonenden die niet de gebruikers zijn en dit ook met Zeestad besproken. 

  
 Bent u het met ons eens dat je bij bewonersavonden ook heel duidelijk moet zijn over de 

beperkingen in de plannen? 
Daar zijn wij het mee eens. In dit geval gaat het om voortschrijdend inzicht. 

  
 Bent u bereid om er zorg voor te dragen dat er prullenbakken worden teruggeplaatst bij de 

zitbankjes? 
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Dit zullen Zeestad en gemeente bespreken. 
  

 Bent u bereid zorg te dragen dat de ondergrondse containers alsnog worden geplaatst zoals 
afgesproken met de bewoners aldaar? 
Dit hangt af van de uitkomsten van het onderzoek dat wij samen met de HVC uitvoeren. Afhankelijk 
van de technisch mogelijkheden, aangewezen aantal huishoudens per ondergrondse afvalcontainer 
en de beschikbare ruimte zullen nieuwe afvalcontainers worden geplaatst. De beschikbare ruimte in 
de stad is zeer beperkt. Op grond van het eerdergenoemde onderzoek worden binnen een totaal plan 
hier afwegingen in gemaakt. 

  
  
Vertrouwende u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
  
 
Den Helder, 14 juli 2020 
  
 
  
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
  
 

 
Kees Visser 
loco-burgemeester 

 
Robert Reus 
secretaris 

  
Door de situatie rondom het Coronavirus werken veel medewerkers van de gemeente vanuit huis. Zij 
versturen daarom brieven digitaal. Om die reden is deze brief niet ondertekend. 
  


