
                                                   Den Helder, 30 april 2021 

 

Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van Den 

Helder 

 

Geacht college 

Het zal geen verrassing zijn dat de Stadspartij Den Helder tegen de komst is van “de 

kleine werf” op Willemsoord. Wij waren hier al tegen, toen de plannen allemaal nog 

vaag waren. Nu deze plannen concreet op tafel liggen, zijn we dat helemaal. 

U zult net als wij hebben kunnen lezen op sociale media en in de krant dat er al weer 

heel veel meningen worden gedeeld over het feit dat “de kleine werf” er in deze vorm 

moet gaan komen. Tevens over het feit, dat het in de krant vermelde bouwbedrijf op 

Willemsoord dit mag gaan uitvoeren. Er is immers slechts één bedrijf geweest die 

daar wel mogelijkheden in ziet, aldus wethouder Wouters in de commissie Bestuur 

en Middelen. 

Omdat wij hier veel vragen overkrijgen willen wij graag weten hoe dit proces precies 

verlopen is. Wij willen mensen graag antwoord geven op de aan ons gestelde 

vragen. 

Wij hebben de hiernavolgende vragen voor u; 

 

• Zeestad heeft kortweg als opdracht gekregen: : “Ontwikkel Willemsoord tot 

een bruisend stadsdeel” Kunt u bij ons aangeven wanneer Willemsoord 

volgens u dat bruisende stadsdeel zal zijn?                            

 

• De wethouder Wouters heeft weliswaar twee onderzoeksrapporten omhoog 

gehouden m.b.t. “de kleine werf” Wij hebben tot op heden geen notie van deze 

rapporten kunnen nemen. Kunt u aangeven wanneer de raad deze kan 

krijgen? 

 

• Wij hebben uit de krant vernomen dat er volgens dhr. Tuin al jaren over “de 

kleine werf” wordt gesproken. Kunt u ons aangeven wanneer deze concrete 



invulling van “de kleine werf” precies naar buiten toe is gepresenteerd. Tijdens 

de coalitieonderhandelingen is hier bv. met geen woord over gerept? 

 

• Het is altijd mooi als een locale ondernemer iets wordt gegund, maar kunt u 

ons uitleggen hoe de gunning van een project als “ de kleine werf” verloopt? 

Gaat dit per inschrijving of worden er ondernemers gebeld? Gaarne uitleg? 

 

•  Als er ondernemers hebben mogen inschrijven, hoeveel zijn dat er dan in 

totaal geweest? 

 

• Als er ondernemers gevraagd zijn, hoeveel zijn dat er dan geweest? 

 

•  Kunt u uitleggen waarom en wanneer er concreet voor dit bouwbedrijf is 

gekozen? 

 

• Kunt u ons vertellen of de Helderse horeca-ondernemers en de 

hoteleigenaren betrokken zijn geweest en hoe dit dan heeft plaatsgevonden? 

 

• Kunt u bij ons aangeven welke inspraakprocedures er in deze nog doorlopen 

moeten worden en wanneer gebruikers en omwonenden van Willemsoord in 

relatie tot de omgevingswet hiertoe de mogelijkheid krijgen? 

 

• Bent u het met ons eens dat het project “de kleine werf” in beschouwing moet 

worden genomen met de komst van het nieuwe stadhuis v.w.b. de 

parkeerdruk op en naar Willemsoord? 

Namens de fractie van de Stadspartij Den Helder 

Harrie van Dongen, fractievoorzitter 


