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Geachte bewoners, 

We zijn het met u eens dat er extra aandacht nodig is voor het wegnemen van overlast in de wijk. Daarom 
wordt er met zorgvuldigheid gekeken naar de stappen die daarvoor nodig zijn. 

We vinden het van belang dat de juiste balans wordt gevonden tussen wat van bewoners gevraagd wordt 
om met elkaar problemen op te lossen, hoe organisaties in de wijk in gesprek kunnen gaan met de 
bewoners en hoe wij daar als gemeente bij kunnen ondersteunen om uiteindelijk te komen tot de nodige 
beheersmaatregelen en afspraken in Oud Den Helder. 

Op korte termijn zullen betrokken organisaties en bewoners van Oud Den Helder die zich eerder hebben 
aangemeld om deel te nemen aan een 'klankbordgroep', worden uitgenodigd om met elkaar in gesprek te 
gaan. Met elkaar zal gezocht worden naar oplossingen voor de bestaande problemen in de wijk, met als 
doel de onrust bij bewoners en de ervaren overlast te verminderen. 

Wij hebben in onze samenwerking met het GOA de ervaring dat het GOA een betrouwbare partner is die 
jarenlang de opvang van asielzoekers op een goede wijze vormgeeft. Met betrekking tot de beoogde 
opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen in het pand aan de J. van Heemskerkcktraat 
vinden wij het belan~rij"k dat het GOA de bewoners duidelijk informeert. Hiertoe zal het GOA een 
bewonerscommissjé o richten, wanneer de aankoop van het pand gerealiseerd is. 
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