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Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fracties ChristenUnie, GroenLinks en de 
Vrije Socialisten betreffende parkeergarage Koninckshoek en de sprinklerinstallatie 

 

 
Aan de fracties ChristenUnie, GroenLinks en de Vrije Socialisten 

i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 
 

Op 1 februari 2017 heeft u onder verwijzing naar artikel 39 van het reglement van orde voor 

de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over de parkeergarage 

Koninckshoek en de sprinklerinstallatie: 

 

Vraag 1. Bent u op de hoogte van de plannen van Woningstichting e.a. om mogelijk tot 

gedeeltelijke omvorming van de parkeervoorziening te komen? 

Vraag 2. Op welke termijn is er duidelijkheid te verwachten over de gewenste 

omvormingen en welke afwegingen spelen hierbij een rol? 

Vraag 3. Is het denkbaar dat de gewenste omvorming er toe kan leiden dat het op korte 

termijn plaatsen van een dure sprinklerinstallatie minder gewenst is?  Graag 

uw zienswijze met een onderbouwing. 

 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt 

 

Vraag 1.  

De gemeente Den Helder is eigenaar van de drie parkeerdekken in het gebouw Koninckshoek. 

Samen met de eigenaren van de woningen en de supermarkt zit de gemeente in de Vereniging van 

Eigenaren Koninckshoek. De Vomar en Woningstichting Den Helder hebben contact met de 

eigenaren van de woningen in het complex om te bezien of het mogelijk is het gebouw te verbeteren. 

Over omvorming van de parkeervoorzieningen in het gebouw is ons niets bekend. 

 

Vraag 2. 

Zoals aangegeven is ons niets bekend over omvorming van de parkeervoorzieningen in het gebouw. 

 

Vraag 3.  

Als eigenaar van een gedeelte van het gebouw Koninckshoek hebben wij de verantwoordelijkheid om 

zorg te dragen voor een dusdanig niveau van veiligheid dat mede-eigenaren in het gebouw bij 

calamiteiten in ons deel van het gebouw, geen of ten minste zo min mogelijk schade ondervinden. Er 

is op dit moment voor ons geen redenen om van deze doelstelling af te wijken. 

 

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 14 februari 2017 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  


