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VOORWOORD /
Den Helder heeft een stevige koerswijziging nodig, waardoor de vele kansen van
de stad benut gaan worden. Het Uitwerkingsplan Stadshart legt daarvoor de basis.
Het is een strategische lange termijn visie waarmee een duidelijke koers voor de
toekomst van Den Helder in beeld is gebracht.
Ik ben van mening, en met mij vele anderen, dat het thema van de maritieme stad
de sleutel is tot het succes. De ligging van Den Helder aan de haven en de zee
biedt vanuit meerdere perspectieven kansen. Kansen voor een aantrekkelijke,
dynamische stad om te bezoeken vanwege de couleur locale die een havenstad
heeft. Maar ook kansen voor bijzondere woonmilieus met de zee en de haven op
steenworp afstand.
Het Uitwerkingsplan schetst in beeld en tekst het toekomstperspectief voor Den
Helder. Dat perspectief gaat verder dan 5 jaar. Er is een totaalbeeld weergegeven
hoe de stad er over 15 jaar uit zou kunnen gaan zien. Een aanpak met een breed
spectrum in tijd en doelstellingen is daarbij onmisbaar. Voor nu, de korte termijn,
voor straks en veel later. Een aanpak van sociaal maatschappelijke projecten
tot het opknappen van de binnenstad, van de verbetering en vergroening van de
openbare ruimte tot de ontwikkeling van Willemsoord als integraal onderdeel van
de stad.
Van het creëren van nieuwe aantrekkelijke woonmilieus tot het verbeteren van het
ondernemersklimaat.
Het Uitwerkingsplan is opgesteld in opdracht van de Stuurgroep Stedelijke
Vernieuwing, een samenwerkingsverband tussen de Gemeente Den Helder, de
provincie Noord Holland en de ministeries van VROM en Defensie. Deze partijen
hebben daarmee een sterke coalitie gevormd. Het resultaat is een duurzame,
integrale gebiedsaanpak voor het hart van de stad.
Dit document is tot stand gekomen door de samenwerking met marktpartijen en de
terugkoppeling bij allerlei betrokkenen, van bestuur tot bewoners. Dit is belangrijk
om tot een gezamenlijk gedragen plan en strategie te komen die houvast bieden
voor de toekomst.
Ik hoop erin te slagen, met de bruisende stad die in dit plan geschetst wordt, uw
enthousiasme op te wekken zodat wij met elkaar de juiste keuzes kunnen gaan
maken.
Den Helder verdient het!
Bernard Fritzsche
Wethouder Stedelijke Vernieuwing

