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Raadsvragen 

 

 
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie D66 over zorgcomplex aan de Prins 
Clauslaan 

 
 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 
 

Op 9 september 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 zorgcomplex aan de Prins Clauslaan. 
Ons antwoord vindt u onder de vragen. 
 

 
1. Bent u op de hoogte van de vestiging van een zorgcomplex aan de Prins Clauslaan? 
 
Zo ja, waarom zijn de huidige bewoners, met name degenen die in hun woongenot zullen 
worden belemmerd, niet geïnformeerd? 
Zo nee, hoe is dit mogelijk, aangezien e.e.a. niet wordt voorzien in het bestemmingsplan en de  
omgevingsvisie? 
 
 
2. Denkt u dat er in het overleg, dat u heeft met Helder Vastgoed d.d. 17 september, nog een weg 
 terug is, nu blijkt dat toekomstige bewoners al toezeggingen hebben gekregen van  
 Philadelphila? 
 
 
3. Wilt u in de vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en – beheer van woensdag  
16 september verslag doen van uw bevindingen en uw strategie v.w.b. betreft het gesprek met Helder 
Vastgoed?   
 
Antwoord op vraag 1, 2 en 3. 

Het door u genoemde initiatief is in het tweede kwartaal van 2018 voor het eerst bij ons kenbaar gemaakt. 
Onze reactie aan de initiatiefnemers was dat we een woon-zorgcomplex op de genoemde locatie in 
onderzoek willen nemen. Dit betekent dat de initiatiefnemers de plannen verder concretiseren binnen de 
door ons aangegeven (stedenbouwkundige) kaders. In deze fase vinden geen toezeggingen of 
onomkeerbare besluiten plaats. Om vervolgens tot een oordeel te komen en het onderzoek af te ronden 
hebben wij een definitief plan nodig.  Tot op heden hebben wij geen definitief plan ontvangen. Wij kunnen 
dus ook nog geen standpunt innemen.  
 
In planvorming van het initiatief is het aan Helder Vastgoed om onder andere de communicatie met en 
betrokkenheid van omwonende te organiseren.   
 
De kaders voor ons om het initiatief te willen onderzoeken zijn het masterplan Willem Alexanderhof dat door 
de gemeenteraad in 2010 is vastgesteld. En de vervolgens in lijn met het masterplan contractuele afspraken 
die gemaakt zijn met Woningstichting/Helder Vastgoed Den Helder, deze voorzien onder andere in de 
mogelijkheid tot de realisatie van een aantal ‘specials’, zijnde woon-zorg gebouwen in Willem Alexanderhof. 
Wij waarborgen bij alle ontwikkelingen de inpasbaarheid binnen Willem Alexanderhof en zorgen er voor dat 



het karakter van de wijk behouden blijft, conform het masterplan en het beeldkwaliteitsplan. Woon-zorg 
gebouwen kunnen dus binnen dit kader passen en zullen altijd individueel worden beoordeeld.  
 
In dit geval voorziet het bestemmingsplan niet in de realisatie van een woon-zorg gebouw op de genoemde 
locatie.  Mochten wij na het ontvangen van een definitief plan positief tegenover het  vestiging van een woon-
zorgcomplex op deze locatie staan is een wijziging op het bestemmingsplan noodzakelijk en dit zullen wij 
dan aan u voorleggen. Het wijzigen van een bestemming is immers een bevoegdheid van de gemeenteraad.  
 
Helder Vastgoed presenteert op 16 september aanstaande aan ons de stand van zaken. Pas als wij een 
definitief plan van de initiatiefnemer ontvangen, kunnen wij inhoudelijk reageren en een standpunt in nemen.  
Wij zullen u hierover informeren. 
 
Wij betreuren dat er commotie is ontstaan, waarbij het ons enigszins geruststelt dat er inmiddels contact met 
de omwonende tot stand is gekomen. 

 

    Den Helder, 15 september 2020 
 
    Met vriendelijke groet, 
    Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
  

 
   Jeroen Nobel 
   burgemeester 

 
Robert Reus 
secretaris 

 


