
¥ 
Memo 

 

 

Datum: 29 augustus 2017 

Aan: Raadscommissie Stadsontwikkeling en Beheer 

Van: Wethouder O.R. Wagner  

Onderwerp: wijkpark Julianadorp 

 
Op 8 mei 2017 heeft de  heer Pieterse op verzoek van het CDA en namens het wijkplatform Julianadorp 
het bewonersplan voor de invulling van een gedeelte tussen het oude dorp en het WA-hof gepresenteerd. 
De commissie heeft waardering uitgesproken voor het initiatief en het college gevraagd om informatie over 
de diverse aspecten van het plan. Afgesproken is dat de gemeente in gesprek gaat met de initiatiefnemers 
en het college in september de raadscommissie meeneemt in de overwegingen bij het plan aan de hand 
van drie scenario’s.  

Op 19 juni 2017 is vervolgens bij de behandeling van het beleidskader toerisme, een motie aangenomen 

met als vraag:   

1. Evenementenorganisatoren in Julianadorp te betrekken bij de mogelijk nieuwe ontwikkelingen rondom 

het Willem Alexanderhof; 

2. Binnen de eerder toegezegde scenario's omtrent de mogelijke realisatie van een park in Julianadorp 

ook nadrukkelijk een evenemententerrein te realiseren; 

3. Evenementen en mogelijk andere activiteiten op één specifiek terrein in Julianadorp te faciliteren.  

 
Sindsdien is met de initiatiefnemers gesproken over hun initiatief en de mogelijke scenario’s. Daarnaast 
hebben gesprekken plaats gevonden met de organisatoren van het Powerfestival, de culturele 
vereniging/Julianapop, de ijsbaanvereniging, Woningstichting Den Helder, HBK en wooncentrum 
Buitenveld.  

 
De gesprekken hebben inzicht gegeven in de visies en belangen. De visies en belangen sluiten niet altijd 
op elkaar aan. Op 11 september zal ik u door middel van een presentatie meenemen in de drie scenario’s 
en de visies van de diverse partijen daarbij betrekken. Uiteraard zullen wij ook ingaan op de financiële 
afwegingen bij de scenario’s. Op basis van het gesprek in de raadscommissie zal ik u daarna een 
procesvoorstel doen hoe tot een goed gewogen standpunt te komen ten aanzien van het initiatief en de 
andere ideeën die sindsdien zijn ingebracht. 


