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Geachte mevrouw Hamerslag, 

In antwoord op uw brief, bij ons ingeboekt op 2 oktober 2017, stuknummer Al17 .10927, delen wij u het 
volgende mee. 

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. 

Op uw vraag over de bestemming van het pand aan de J. van Heemskerckstraat is het antwoord: 
maatschappelijk vastgoed. Daarmee is het geschikt voor de genoemde huisvesting. 

Met betrekking tot uw vraag over het aantal cliënten dat begeleid woont in de wijk kunnen wij geen 
gegevens verstrekken omdat de betreffende informatie niet bij ons bekend is. 

Wat betreft de mogelijkheden tot verbouwen van het pand aan de J. van Heemskerckstraat, zal het COA 
gehouden zijn aan de voorschriften die gelden voor verbouw van rijksmonumenten. 

Uw verzoek om een opschortende werking is wat ons betreft niet aan de orde. Het COA is een zelfstandig 
functionerend orgaan en vrij om haar eigen aankopen te verrichten. 
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Wij hebben in onze samenwerking met het COA de ervaring dat het COA 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 belangrijk dat het COA de bewoners duidelijk informeert. Hiertoe zal het COA een 
bewonerscommissie richten, wanneer de aankoop van het pand gerealiseerd is. 

Hoogachtend! Jv 
Burgemeeste~ffWet ouders van Den Helder, 
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Robert Reus 


