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Nr. RI16.0150 (2016) 

 

 
Betreft: Aanpak achterstallig onderhoud openbare ruimte 2016 

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 

Bij de behandeling van de Programmarekening 2015 in de vergadering van de gemeenteraad van  

11 juli 2016, heeft u via een amendement (13.1) incidenteel € 500.000 beschikbaar gesteld om het 

achterstallig onderhoud in de openbare ruimte aan te pakken. Ofschoon het jaar 2016 al tot de helft 

was gevorderd, is de gemeente op diverse plekken in de stad voortvarend aan de slag gegaan. In de 

onderstaande tabel kunt u zien voor welke projecten het geld in 2016 is besteed of nog zal worden 

besteed. 

 

 

WAT KOSTEN 

 

WAT GEDAAN / WAT NOG DOEN PLANNING 

Speel- en Avonturenpark 

Julianadorp 

 

€   65.000 Opknappen. 2016 / 2017 

Openbare verlichting 

 

€ 110.000 LED-verlichting aanbrengen en masten 

vervangen. 

 

2016 

Van Speijkplein 

 

€   15.000 Speeloase opknappen 2016 / 2017 

Rehorstpark 

 

€   25.000 Opknappen groen en meubilair (‘van 

wildernis naar park’). 

 

2016 / 2017 

Bomenschade storm juli 2015 

 

€   30.000 De 10 meest representatieve bomen 

terug planten. 

 

Najaar 2016 

Iepzieke bomen vervangen 

 

€   30.000 Vervangen ca. 10 verwijderde bomen. Najaar 2016 

Fietspad noordzijde 

Ravelijnweg tussen Torplaan / 

viaduct Waddenzeestraat 

 

€   40.000 Delen van het asfalt vervangen. Najaar 2016 

Bermonderhoud (‘schrapen’) 

 

€   30.000 Bermen afvlakken, zodat het 

regenwater weer de berm in kan lopen. 

Najaar 2016 

Kantjessteken en 

boomspiegels 

 

€   55.000 Kantjes steken door de hele 

gemeente. 

Najaar 2016 

Parkeerplaats winkelcentrum 

‘De Schooten’ 

 

€ 100.000 Opknappen 2017 

TOTAAL: 

 

€ 500.000   

 
 
Zoals uit de tabel blijkt zijn veel activiteiten met betrekking tot het achterstallig onderhoud gaande of al 
uitgevoerd. Er zijn echter ook nog werkzaamheden die in 2017 tot uitvoering komen. De voornaamste 
reden hiervan is het bewonersparticipatietraject dat doorlopen moet worden, waardoor uitvoering in 
2016 helaas niet meer haalbaar is. Dat het opknappen van de parkeerplaatsen nabij het 
winkelcentrum in De Schooten (Schooten Plaza) vertraging oploopt, komt o.a. door de brand die heeft 
gewoed in het flatgebouw aan het Heiligharn. Hierdoor moeten de bouwketen van de aannemer van 
de Woningstichting langer blijven staan. 
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Den Helder, 6 december 2016. 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
 

 

 

 

 

secretaris 

Robert Reus  
 

 

 

 


