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Betreft: Voortgang Gebiedsvisie Duinzoom 

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 
 

Door middel van deze brief willen wij u graag informeren over de voortgang van de gebiedsvisie 

Duinzoom. De gebiedsvisie Duinzoom is een nadere uitwerking van de Structuurvisie Den Helder 

2025. Bovendien geeft het invulling aan één van de hoofdthema’s die door u zijn aangegeven in 
startbijeenkomst over de herijking van de Strategische Visie: imago, identiteit en toeristische 

marketing. De visie geeft de ambitie weer voor de Duinzoom in 2025 en dient als leidraad voor 

toekomstige ontwikkelingen.  

 

Participatie 

Voor het verkrijgen van maatschappelijk draagvlak is in samenwerking met de Dienst Landelijk Gebied 

een drietal toekomstgesprekken en een serie individuele gesprekken georganiseerd. Hierin is uitvoerig 

gesproken met bewoners, ondernemers, organisaties en overheden die belangen hebben in het 

gebied. In de gesprekken zijn thema’s behandeld als missie & motto van de Duinzoom, de 

gebiedskwaliteiten en ontwikkelingen, strategieën voor de toekomst en quick wins. Een combinatie 

tussen de uitkomsten van deze gesprekken en de geldende beleidskaders is nader uitgewerkt tot de 

gebiedsvisie. De visie is vervolgens in ontwerp aan de deelnemers gepresenteerd. Niet alleen de 

ontwerp gebiedsvisie is een resultaat van dit proces, maar misschien nog wel belangrijker is dat de 

verschillende partijen meer inzicht in- en begrip hebben gekregen voor elkaars belangen.  

 

Vervolg 

Ter afronding van dit participatietraject zal de ontwerp gebiedsvisie Duinzoom gedurende vier weken 

ter inzage komen te liggen. Dit biedt ook de niet direct betrokken personen of partijen de gelegenheid 

om te reageren op dit stuk. De behandeling van de gebiedsvisie in uw commissie Stadsontwikkeling 

en -Beheer is volgens planning voorzien op 24 augustus 2015. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 
Den Helder, 28 april 2015. 
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