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Den Helder, 20 december 2021

Vragen voor het vragenkwartier over afspraken betreffende de wachtende dak- en thuislozen op
straat in de Visbuurt

Het beantwoorden van schriftelijke vragen duurt qua beantwoording te lang gezien de intrede van
echt winterse omstandigheden, vandaar dat wij deze vragen nu in het vragenkwartier stellen aan het
college.

Naar aanleiding van het feit dat wij steeds meer dak- en thuislozen wachtend op toegang tot de
opvang op straat aantreffen hebben wij de volgende vragen:

1. Bent u het met ons eens dat dit niet meer van deze tijd is?
2. Hoe zijn de afspraken met dnoDoen?
3. Staat de mens nog wel centraal als het gaat om de opvang?
4. Is de reden werkelijk een gebrek aan geld?
5. Kunt u aangeven wat u gaat doen om de positie van deze mensen te verbeteren?
6. Hoe gaan wij verder de winter in als het gaat om deze mensen op een menswaardige wijze

te laten leven?

Frans C. Klut
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De fractie van D66 heeft de volgende vragen:

1. Heeft het college overwogen om de vragen, in verband met de start van de expositie zaterdag
18 december, serieus te beantwoorden of heeft het college de vragen naast zich neergelegd?

2. Is het college het met oud-gerechtsdeurwaarder Vermeer-Lagerveld eens dat in de aangegeven
situatie van bruikleen het beslag blijft liggen- enkele werken worden slechts verplaatst- en de
beslagleggers gemeente Den Helder en de betrokken advocaten aan de gerechtelijk deurwaarder
een ondertekende verklaring kunnen geven met toestemming tot tijdelijke afgifte van enkele
kunstwerken?

3. Is het u bekend dat De Fundatie vele malen om bruikleen heeft verzocht aan gemeente
Den Helder?

4. Ziet u alsnog een mogelijkheid om positief te reageren op het verzoek van Lijsje Snijder, door uw
uiterste best te doen om de door u aangegeven belemmeringen door een pro-actieve houding
weg te nemen?

Henk Mask, namens D66
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Vragenkwartier gemeenteraadsvergadering van 20 december 2021

Onderwerp: Sporthallen

Wij weten inmiddels dat de Sporthal Sportlaan gesloopt wordt. Ons kwam ter ore dat afgelopen week
Sporthal De Brug door NOC*NSF is afgekeurd en vanwege hoge kosten waarschijnlijk niet wordt opgeknapt.
Sporthal Quelderduijn is straks een basketbal centrum. Tevens gaan er geruchten rond dat sporthal De Slenk
op den duur gesloopt gaat worden om daarvoor in de plaats een appartementencomplex te bouwen.

Zijn deze berichten juist?

De sportzalen van bijvoorbeeld scholen zijn niet geschikt voor officiële wedstrijden van bijvoorbeeld
zaalvoetbal en handbal. Den Helder heeft het sportklimaat hoog op de agenda staan.

Kan u helderheid verschaffen over bovengestelde situaties?

Heeft u een plan van aanpak om voldoende sportaccommodaties op hoog niveau te kunnen waarborgen?

Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp

Sylvia Hamerslag



Toegankelijkheid Huisduiner strand en dijk ~NHELDER

Vragen VVD Den Helder t.b. v. het Vragenkwartier gemeenteraad 20 december 2021

Afgelopen weekend is de VVD Den Helder in gesprek gegaan met de inwoners van Huisduinen.

Uiteraard was hun belangrijkste zorg het voortbestaan van de vuurtoren Lange Jaap. Maar daarnaast

hoorden wij toch ook de nodige zorgen en vraagtekens mbt de toegankelijkheid van het Huisduiner

strand. De VVD heeft hier al vaker in deze raad aandacht voor gevraagd. O.a. toen de dijk voor de

zoveelste maal volledig onbegaanbaar was geworden, omdat het helemaal onder het zand ligt. Dat is

nu wederom het geval. En daarnaast is de aanleg van het nieuwe pad bovenop de dijk nog steeds

niet aangevangen. Terwijl de subsidie vanuit De Kop Werkt van € 250.000 als voorwaarde heeft dat

het project moet zijn begonnen vóór 1 januari 2022.

Vragen:

1. Wanneer gaat nu eindelijk de aanleg van dat nieuwe pad beginnen? Is dit gereed voor het

zomerseizoen? En is die subsidie van De Kop Werkt nu nog wel beschikbaar?

2. De aanleg van het pad zou oorspronkelijk al 2 jaar geleden begonnen moeten zijn. Wat zijn

inmiddels de nieuwe geraamde kosten van dit project, als gevolg van deze vertraging?

3. Hoe wordt in de tussentijd gezorgd dat de dijk tot aan Factor 30 toegankelijk blijft? En wat zijn

de kosten daarvan?

Namens de fractie VVD Den Helder

Rogier Bruin
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MOTE rx.: M . I

datum raadsvergadering:

Motie Warmtevisie
aaa:genomen / verworpen
ingetrokken / aangeboden

De raad van de gemeente Den Helder, in openbare vergadering bijeen op 20 december 2021;
gelezen het voorstel tot het vaststellen van de Transitievisie warmte, kenmerk: 2021-052837;

constaterende dat:
de visie verplicht moet worden vastgesteld voor 31 december 2021,
er op 20 december 2021 een visie voorligt, wat bepaalde druk met zich meebrengt, terwijl energie
armoede nu aan de orde van de dag is. Dit terwijl er al vanaf 2019 dezelfde plannen liggen als wijkgerichte
aanpakken, waterstof of warmtenet;
er met deze visie te weinig rekening gehouden wordt met mogelijke gevolgen voor inwoners en bedrijven
ten aanzien van kosten en keuzevrijheid;

van mening zijnde dat:

niet alle mogelijke co2 reducerende mogelijkheden goed onderzocht of onderbouwd zijn zoals gasfilters,
of waar daadwerkelijk onze co2 productie vandaan komt, of juist tegengegaan mee kan worden;
een warmtenet de waarschijnlijkheid moet worden voor het overgrote deel van de huizen in de
gemeente. Waar nu gekozen kan worden uit verschillende energie aanbieders, is de keuze gereduceerd
naar een monopoliepositie voor de levering vanuit het warmtenet. De aanbieder bepaald de prijs, in dit
geval wellicht de HVC;
woningeigenaren in bestaande wijken niet verplicht kunnen worden om hun woning aardgasvrij te
maken. Met het vaststellen van deze visie, wat uiteindelijk leidt tot uitwerkingsplannen voor overstap,
worden woningeigenaren gedwongen;
er geen belangrijke subsidie is verkregen voor waterstof, wat het mogelijk nog moeilijker maakt om van
het gas te gaan, of een andere keuze te maken;
stadsverwarming gekoppeld is aan de gasprijs;
inwoners die wonen in een flat of gemeenschap, geen zeggespraak hebben in deze warmtevisie. Ze zijn
afhankelijk van collectieve verwarming. Tevens hebben zij ook een aparte rekening voor 'algemene
ruimten'. Dit terwijl meestal het inwoners betreft met een lager inkomen, maar dus geen invloed hebben
op kosten of verduurzaming;
er in deze visie aandacht wordt gegeven aan 'betaalbaarheid', maar dat er wordt niet ingegaan op wat
voor iemand wel betaalbaar is en wat niet. Als in een visie betaalbaar het uitgangspunt is, zou men per
huishouden moeten bekijken of het ook daadwerkelijk betaalbaar is;
gemeente Den Helder een van de gemeentes van Nederland is met een rijkelijk laag inkomen per
inwoner. In vele schrijnende gevallen moeten huishoudens rondkomen van een minimaal bedrag per
week of maand. Voor deze huishoudens is 'betaalbaar' geen optie;



draagt het college van burgemeester en wethouders op:

1. vóór 1 maart 2022 een raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad aan te bieden waarin duidelijk en
inzichtelijk wordt gemaakt welke lasten er gemiddeld bij een huishouden bijkomen, bij al of niet
gedwongen overstap van gas naar een warmtenet, waterstof en/of aanpassingen voor woningen die met
uitvoeringsplannen mogelijk nodig zijn;

2. bij de wijkuitvoeringsplannen met maatwerkoplossingen te komen, zodat geen enkel huishouden de dupe
wordt van een wijkuitvoeringsplan, waardoor leefbaarheid of uitgaven vaste lasten of reserves,
onevenredig wordt aangetast.

Fracties van

Behoorlijk Bestuur
S Hamerslag

Samen Actief sr.
K. van Driesten



datumraadsvergadering:
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Amendement over rookverbod in bossen en natuurterreinen

De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 20 december 2021;

Gelezen het voorstel tot het vaststellen van de Algemene plaatselijke verordening Den Helder 2021
(nummer 2021-052813);

besluit:
het ontwerpbesluit aan te vullen met de volgende passage:
,met dien verstande dat artikel 2:18, Rookverbod in bossen en natuurterreinen, geheel wordt
geschrapt.

Fractie van Behoorlijk Bestuur v DH & Julianadorp

S. Hamerslag

Toelichting:
Feitelijk mag er al niet gerookt worden in natuurgebieden. Wat we hiermee in de Algemene
plaatselijke verordening opnemen, is dat mensen zelf op een site moeten kijken om te zien of het wel
of niet mag. En wanneer je de site bekijkt, loopt dat gebied van Den Helder tot Enkhuizen, tot
ongeveer Haarlem aan toe. Als er regels worden vastgesteld, dan dienen onze inwoners duidelijk te
worden geïnformeerd en dat doe je niet door het simpel in de Algemene plaatselijke verordening op
te nemen en vervolgens de inwoners het maar uit laten zoeken en te beboeten wanneer zij iets doen
wat volgens de Algemene plaatselijke verordening niet mag. Zo win je geen vertrouwen bij mensen.



AMENDEMENT nr.: D2

datum raadsvergadering:

aangenomen / verworpen / ingetrokken

Amendement over de mogelijkheid om woningen binnen te treden

De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 20 december 2021.

Gelezen het voorstel tot het vaststellen van de Algemene plaatselijke verordening Den Helder 2021
(nummer 2021-052813);

besluit:
het ontwerpbesluit aan te vullen met de volgende passage:
, met dien verstande dat artikel 6:3, Binnentreden woningen, geheel wordt geschrapt.

Fractie van Behoorlijk Bestuur v DH & Julianadorp

S. Hamerslag

Toelichting:
Toezichthouders mogen nooit en te nimmer zonder toestemming van bewoner/eigenaar een pand
betreden. Wanneer er aanwijsbaar een strafbaar feit wordt gepleegd is dit enkel weggelegd voor de
politie om dit met toestemming van de officier van justitie te doen.



AMENDEMENT nr.: P_L3

datum raadsvergadering:

2epen)£ 2..)

aangenomen / verworpen / ingetrokken

Amendement over verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties

De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 20 december 2021.

Gelezen het voorstel tot het vaststellen van de Algemene plaatselijke verordening Den Helder 2021
(nummer 2021-052813);

besluit:
het ontwerpbesluit aan te vullen met de volgende passage:
met dien verstande dat artikel 2:S0a, Verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties,

geheel wordt geschrapt.

Fractie van Behoorlijk Bestuur v DH & Julianadorp

Toelichting:
Bovengenoemde uitingen zijn niet aan de orde in binnen onze gemeente. Het simpelweg voorbereid
zijn op iets wat niet is, simpel er zijn voor het geval dat brengt in onze ogen echt het uitgangspunt
van deregulering in het gedrang. We willen geen regels onder het mom van "stel voor dat ... "
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Amendement

AMENDEMENT nr.:. [_ L3..

datum raadsvergadering:

20 A 2cl
aangenomen / verworpen / ingetrokken

De gemeenteraad van Den Helder, in openbare vergadering bijeen op 20 december 2021,
gelezen hebbende het voorstel van het college van burgemeester en wethouders over het
vaststellen van de Algemene plaatselijke verordening Den Helder 2021;

besluit:

het ontwerpbesluit aan te vullen met de volgende passage:

, met dien verstande dat de zinsnede "- of daarmee sterke gelijkenis hebben -" uit artikel
2:50a, lid 1, wordt geschrapt.

Namens de fractie van de PVV

Frank Feeburg

Toelichting:

Artikel 2:50a geeft het volgende aan:

Verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties Dit verbod is opgenomen in lijn met
de landelijke uitrol op verboden organisaties. Dezelfde toelichting als bij artikel 2:26 is hierop
van toepassing.

Dat is een vaag begrip. Elke handhaver kan daar een eigen interpretatie aan geven. Zolang de
kleding, niet van een door de rechter verboden outlaw motorcycle gangs (omg) is, moet de
keuze vrij zijn.

Juist nu onze inwoners door corona een inperking van hun vrijheid ervaren, gaan wij
discussiëren over een verdere inperking.



Den Helder

Amendement

AMENDEMENT nr.:. h/,,I
datum raadsvergadering:

2_e EB 202]
aangenomen / verworpen / ingetrokken

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 20 december 2021;
gelezen het gelezen het raadsvoorstel tot het beschikbaar stellen van middelen ten behoeve van de
organisatieontwikkeling;

besluit

beslispunt 2 van het ontwerpbesluit te schrappen, te weten:

2. De begrotingswijziging vast te stellen waarmee incidenteel € 600.000 beschikbaar wordt gesteld
voor de automatisering van werkprocessen uit de incidentele ruimte voor 2022 die de
septembercirculaire biedt.

Namens de fracties van

het CDA Den Helder

Harmen Krul

Toelichting

Beter voor Den Helder

Carlo Assorgia

Het voorstel tot het beschikbaar stellen van middelen ten behoeve van de organisatieontwikkeling
behelst impliciet twee financiële besluiten. De eerste is het beschikbaar stellen van structurele
gelden ten behoeve van de formatie en het tweede besluit is een incidentele bijdrage voor ICT
ontwikkelingen. De eerste vloeit voort uit een eerder geformuleerde ambitie in de kadernota. De
incidentele gelden voor ICT-gelden daarentegen zijn nooit eerder benoemd en zowel de feitelijke
onderbouwing als eventuele sturingsmechanismen met betrekking tot kaders en resultaat zijn op dit
moment onvoldoende beschreven om op een gedragen wijze een dergelijke incidentele investering
te doen. Daarnaast druist het subiet doen van incidentele investeringen na eventuele meevallers in
tegen door de gemeente gehanteerd beleid.



MOTEn.:

Den Helder

Motie ICT-ontwikkeling

; datum raadsvergadering:
i} 2_c p@pr_ 2z]
t
t aangenomen / verworpen
t_~_,___ ingetrokken / aangehouden

De raad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 20 december 2021;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders tot het beschikbaar stellen van
middelen ten behoeve van de organisatieontwikkeling;

constaterende dat:

• het college van burgemeester en wethouders een incidentele behoefte heeft geïdentificeerd van
€ 600.000,- ten behoeve van ontwikkelingen in de ICT;

• deze behoefte nooit eerder beschreven, noch benoemd is;
• er geen doorkijk ligt met betrekking tot de structurele behoefte en ontwikkeling binnen dit domein;

overwegende dat:

• de raad in principe de financiële pot niet verteerd, door financiële meevallers direct aan te spreken
voor nieuw beleid;

• ICT-ontwikkelingen snel gaan, en het raadsvoorstel onvoldoende ingaat op de mogelijkheid dat een
investering snel wéér nodig is;

draagt het college van burgemeester en wethouders op:

1. In het nieuwe jaar met een gedragen voorstel te komen waarin dieper ingegaan wordt op de
structurele behoefte met betrekking tot ICT-ontwikkelingen;

2. hierbij eventuele extra incidentele investeringen naar doel te specifiëren, zodat de raad in positie is
in het sturen op haar budgetrecht;

3. de nu benodigde financiële ruimte te reserveren tot deze behandeling;

Namens de fractie van het CDA

Harmen Krul



~":ARTIJ VOOR DE VRIJHEID
Den Helder

et
«ETER VOOR
DEN HELDER

aaa

! 're •
# q3''f± lil ••! .-+i
±t

l datum raadsvergadering·
I

aangenomen / verworpen
ingetrokken / aangehouden
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Motie vreemd "Uitspreken tegen opvang extra asielzoekers"

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 20 december 2021,

constaterende dat:

- het kabinet door heel het land gemeentes heeft aangewezen voor de realisatie van
duizenden extra opvang plekken ten behoeve van asielzoekers;

- er zelfs rekening mee moet worden gehouden dat binnenkort nog meer gemeentes
worden aangewezen, omdat ook 12.000 vergunninghouders door moeten stromen
naar een woning in gemeenten;

overwegende dat:

- in de gemeente Den Helder momenteel al meer dan 1.000 asielzoekers worden
opgevangen;

- de asielzoekerscrisis resulteert in verstrekkende gevolgen voor onze nu al zwaar
onder druk staande woningmarkt;

- door de omvang van de asielinstroom is gevraagd om extra asielzoekers op te
vangen;

verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

zo snel mogelijk via een brief aan het Rijk mee te delen dat de gemeente Den Helder
onder geen beding medewerking zal verlenen aan de opvang van extra asielzoekers,

en gaan over tot de orde van de dag.

V.H. van den Born

PVV Den Helder

G. Assorgia

Beter voor Den Helder

H. van Dongen

Stadspartij Den Helder
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MOTIEnr.:

datum raadsvergadering:

2° Mcm 22)
aangenomen / verworpen
ingetrokken / aangehouden

Motie "Oproep extra opvang asielzoekers tezamen met regï°Ö"

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 20 december 2021,

constaterende dat:

- het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) door heel het land locaties in gemeenten
zoekt voor de realisatie van extra noodopvang ten behoeve van asielzoekers;

- het zoeken vooralsnog te weinig plekken voor noodopvang heeft opgeleverd;

- de nood zo hoog is dat het Rijk zich genoodzaakt ziet tot het aanwijzen van noodopvang in
verschillende gemeenten;

overwegende dat:

- mensen die vluchten voor oorlog en geweld recht hebben op bescherming in Nederland;

- volgens Europese en internationale wetgeving de verplichting bestaat om asielzoekers op
te vangen en te begeleiden;

- zonder verdergaande maatregelen de komende tijd niet meer genoeg plek is voor iedereen;

- de aanwijzingen van het Rijk een laatste middel zijn om crisisnoodopvang te voorkomen;
(bij crisisnoodopvang worden bijvoorbeeld sporthallen ingezet voor een hele korte periode,
waardoor asielzoekers voor langere tijd meerdere malen zouden moeten verhuizen. Dat is 
in het bijzonder ook voor de komende winterperiode- onwenselijk, geeft veel onrust en biedt
geen stabiliteit)

- solidariteit voor de medemens in nood -juist nu- gevraagd mag worden om voor de
aankomende winterperiode de asielzoekers van een passend onderkomen te voorzien;

- in het bijzonder op regionaal niveau via het aanbieden van kleinere locaties toch een
groot(moedig) aanbod gedaan kan worden;

verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

zo snel mogelijk via een brief aan de regiogemeenten te onderzoeken of een gezamenlijk
aanbod tot noodhuisvesting voor de huidige instroom aan asielzoekers kan worden gedaan
waarbij het aantal aangeboden plaatsen naar rato verdeeld isover de gemeenten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pieter Blank

PvdA



EEa MOTIE nr.:

datum raadsvergadering:

26 DnB 202)

aangenomen / verworpen
ingetrokken / aangehouden

Motie Visie op planning en control

De raad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 20 december 2021;

gelezen:
o het advies van de auditcommissie van 10 november 2021 over de door het college

van burgemeester en wethouders voorgestelde actualisering van de Financiële
verordening;

o raadsinformatiebrief 2021-057250, d.d. 7 december 2021 over de effecten van uitstel
van actualisering van de financiële verordening;

constaterende dat:
o de wethouder Financiën in de vergadering van de auditcommissie van 10 november

2021 heeft aangegeven, gezien het advies van de griffier en de beraadslaging in de
auditcommissie, het voorstel tot het vaststellen van een geactualiseerde Financiële
verordening namens het college van burgemeester en wethouders terug te trekken;

o het college van burgemeester en wethouders, ondanks het terugtrekken van het
voorstel, een uitgebreide raadsinformatiebrief heeft toegezonden met de 'gevolgen'
van het niet vaststellen van de herziene Financiële verordening;

o het college van burgemeester en wethouders in de raadsinformatiebrief niet heeft
aangegeven dat zij voornemens is het advies van de auditcommissie op te volgen en
op welke wijze de raad daarbij wordt betrokken;

o in de raadsinformatiebrief geen enkel begrip wordt getoond noch wordt ingegaan op
de bevindingen die ten grondslag hebben gelegen aan het advies van de
auditcommissie;

o in 2022 diverse documenten (zoals het visiedocument planning en control, het
beleidskader rechtmatigheid, het beleidskader reserves en voorzieningen en het
beleidskader activa) door het college van burgemeester en wethouders aan de
(nieuwe) raad (en auditcommissie) dienen te worden aangeboden die van wezenlijk
belang zijn voor de inrichting van de planning en control functie en de kaderstellende
en controlerende rol van de raad;

van mening zijnde dat:
o de auditcommissie zorgvuldig tot haar advies is gekomen;
o de auditcommissie van het college van burgemeester en wethouders mag verwachten

dat haar bevindingen worden betrokken bij de op te stellen Visie op planning en
control;

o de auditcommissie vroegtijdig dient te worden betrokken bij de opzet en inhoud van de
geactualiseerde Visie op planning en control;



o van het college van burgemeester en wethouders mag worden verwacht dat hij de
geldende Financiële verordening uitvoert, zolang de raad nog geen nieuwe
verordening heeft vastgesteld;

o een aanpassing van artikel 4.3 van de Financiële verordening over de financiële
stresstest ook bij een herziening in 2022 meegenomen kan worden;

o het voor de nieuwe raad (en de auditcommissie) gewenst is inzicht te verkrijgen in de
planning van de voorstellen die in 2022 aan de auditcommissie worden aangeboden;

besluithetcollegevanburgemeesterenwethoudersoptedragen:

1. in het derde kwartaal van 2022, in nauwe samenwerking met de (nieuwe) raad, een
geactualiseerde Visie op planning en control ter vaststelling aan de raad aan te
bieden;

2. de opzet en inhoud van de onder 1. genoemde visiedocument vooraf af te stemmen
met de auditcommissie;

3. in januari 2022 een planning aan te bieden van financiële beleidskaders die in 2022
aan de raad worden aangeboden op basis van de geldende Financiële verordening en
de Kaderbrief rechtmatigheid van de commissie BBV,

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fracties van:

nae.,

H.S. Mosk

Behoorlijk Bestuur
v D-H & Julianadorp,

S. Hamerslag
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G. Assorgia

Stadspartij Den Helder

H. van Dongen

H.M. Krul
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MOTIE vreemd aan de orde van de dag

Red de Lange Jaap

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 20 december 2021,

overwegende dat:
vuurtoren "de Lange Jaap" een beeldbepalende en monumentale landmark is voor zowel
zeelieden als voor inwoners van Den Helder;
vuurtoren "de Lange Jaap" een uniek symbool is voor Den Helder en toeristische waarde
heeft voor Den Helder;
vuurtoren "de Lange Jaap" de hoogste nog werkende gietijzeren vuurtoren van Nederland is
en daarmee oudheidkundige waarde heeft in de geschiedenis van de technische
ontwikkeling van vuurtorens in Nederland;

constaterende dat:
veel onderzoeken hebben plaatsgevonden naar de technische staat van de vuurtoren;
met de uitkomsten van deze onderzoeken om allerlei onbekende redenen tot nu toe niets is
gedaan;
in de afgelopen decennia, ondanks de onderzoeksresultaten, geen enkel onderhoud heeft
plaatsgevonden aan het Rijksmonument de Lange Jaap;
de minister heeft aangegeven dat het Rijk in het onderhoud tekort is geschoten;
veel inwoners van Den Helder zich grote zorgen maken over het voortbestaan van "hun
Lange Jaap";



spreekt uit:
dat de gemeente veel waarde hecht aan het behoud van de Lange Jaap;

besluit:
een "brandbrief", zoals opgenomen in de bij deze motie behorende bijlage, te versturen naar de

verantwoordelijkeminister en er in deze brief op aan te dringen dat dit belangrijke landmark niet
mag verdwijnen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van:

Beter voor Den Helder

Carlo Assorgia

D66

Henk Mosk

PvdA

Pieter Blank

CDA

Harmen Krul

Samen Actief sr.

Carla van Driesten

GroenLinks

Marije Boessenkool

VVD

Petra Bais

Stadspartij Den Helder

Harrie van Dongen

Behoorlijk Bestuur
vD-Hen Julianadorp

Sylvia Hamerslag

PVV

Vincent van den Born

ChristenUnie

Hans van Donkelaar

Gemeentebelangen
Den Helder

Nancy List



Den Helder, 20 december 2021

Aan de Minister van Infrastructuur & Waterstaat
Rijnstraat 8
2515 XP Den Haag

Onderwerp: situatie aangaande' De Lange Jaap' van Den Helder

Excellentie,

Wat een drama. Hoe zwaar voelt het als het kenmerkende en vertrouwde beeld van de stad waar je woont opeens onzeker
is geworden, geen toekomst meer lijkt te hebben, ja letterlijk dreigt om te vallen.

Wat een drama! Als je in een stad woont waar het gewoon is soms maanden van huis te zijn en je eindelijk je thuis weer
nabij voelt als je van grote afstand die o zo Lange Jaap weer als eerste ziet, maar dat dat niet langer meer....

Wat een drama! Als een monument van grote waarde, zelfs van Europees niveau, zo is onderhouden dat afbraak dreigt.

Wat een drama! Wat een drama voor Den Helder! Wat een drama voor onze inwoners! Wat een drama voor ons allen!
Eigenlijk zijn er geen passende woorden voor. Alleen onze stadsdichter treft nog de juiste woorden.

Jaap
Kon ik scheuren dichten,
dan schreef ik alleen nog

over rood gegoten wanden.
Ik kalkte torenhoge woorden

in stevig vocabulaire.
Ik pleisterde zijn wonden
met vloeiende strofes.

Voegwoorden,
die stolden in het staal.

Zachte prevels goot ik in de leemtes:
'Niet breken nu. Ik houdje overeind.'

En als de Jaap gedicht was,
dan schuurde ik zijn huid op,

lichtjes. Vier maal
en dan heel even niets.

Zo wist ik zeker
dat iedereen weer thuiskwam.

Mijn stad aan zijn voeten
is nergens zonder hem.

Yanai ka Zomer, Stadsdichter Den Helder
Excellentie,
Kunt u zich voorstellen Rotterdam zonder Euromast?
Kunt u zich voorstellen Utrecht zonder de Dom?
Kunt u zich voorstellen Maastricht zonder Vrijthof?
Kunt u zich voorstellen Amsterdam met gedempte grachten?
Kunt u zich voorstellen Den Helder zonder de Lange Jaap?

Wij niet! En wij hopen u ook niet! Onze stadsdichter beschreef het in haar woorden. Wij hier in de onze. Wij wachten nu op
de uwe. Laat ze ons niet langer in onzekerheid en geef ons het vertrouwen dat het niet alleen goed komt maar ook goed
blijft met ons vertrouwde lichthuis, een baken voor ons allen.

De gemeenteraad van Den Helder,




