
                                             Den Helder, 18 augustus 2020 

Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van Den 

Helder 

Burgemeester en wethouders van deze op vele plekken mooie stad. Als raads- en 
commissieleden komen wij overal in onze stad en spreken wij veel mensen. Wij 
krijgen heel veel complimenten over de positieve stappen die er in deze stad 
gemaakt worden. Deze complimenten willen wij graag met u delen, zodat u deze ook 
weer kunt uitdragen naar alle ambtenaren en gemeentelijke partners die hierin 
hebben willen bijdragen.  
 
Als we nu weer kijken naar het stationsplein, welke door prachtig gevulde 
plantenbakken wordt opgesierd kunnen we daar alleen maar trots op zijn. Het ziet er 
werkelijk fantastisch uit en is echt een visitekaartje voor Den Helder. 
 

              
 
Wij denken dat eenieder die langs het stationsplein komt zal denken, kijk dat doen ze 
goed in deze stad, daar worden wij blij van. Maar hoe denkt u dat mensen die in de 
aanpalende wijken van het stadshart wonen hier naar zullen kijken, hoe denkt u 
bijvoorbeeld dat de bewoners vanuit de Visbuurt dit zullen ervaren? De Visbuurt waar 
wij als gemeente enige jaren geleden diverse bloembakken hebben laten plaatsen 
ter verfraaiing van het straatbeeld, bloembakken die nu in de meeste gevallen een 
desolate indruk achterlaten, omdat ze totaal niet meer worden onderhouden, 
bijgehouden dan wel worden opgevuld zoals voorgaande jaren wel het geval was.  
 
 



                 
 
 
Voorheen werd een en ander gefaciliteerd door de “Stichting Wijkbelang stad binnen 
de linie, maar deze stichting met goedwillende vrijwilligers heeft zichzelf opgeheven 
na diverse conflicten met de gemeente Den Helder, maar dat terzijde. Het kan toch 
niet zo zijn dat omdat er een “nieuwe wind” waait binnen het stadhuis de bewoners in 
de Visbuurt “ kind van de rekening zijn en maar moeten afwachten wanneer er 
iemand bereid is om hierop in te grijpen? De mogelijke oplossing ligt voor het 
oprapen en is binnen het gemeentehuis bekent, waardoor de bakken goed kunnen 
worden bijgehouden zodat deze het straatbeeld weer zullen opfleuren en verfraaien. 
Het is inmiddels half augustus en daarom roepen wij het college op, om hier zo snel 
als mogelijk actie op te gaan ondernemen, want het zijn uiteindelijk onze eigen 
bakken en Den Helder is zoveel meer dan alleen het stadshart! 
 
 
Vragen; 
 

 Bent u het met ons eens dat bewoners in de Visbuurt of welke wijk dan ook, 
ook trots op hun eigen leefomgeving mogen zijn? 

 Waarom heeft het college hier tot op heden niet op ingegrepen, u bent toch op 
de hoogte van de situatie en binnen het stadhuis is men ook op de hoogte van 
de mogelijke oplossing? 

 Kunt u aangeven of het college nu wel bereid is om hier actie op te 
ondernemen, het zijn immers onze eigen plantenbakken? 

 Kunt u aangeven hoelang u denkt nodig te hebben om dit op te lossen? 

 Bent u het met ons eens dat de bewoners in de Visbuurt of welke andere wijk 
dan ook, niet de dupe mogen zijn van vertroebeling van het gemeentelijk 
beleid? 
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