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Den Helder, 19 januari 2021.
Aan de leden van de Gemeenteraad,
Middels deze brief geven we een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden in 2020 ten aanzien van het
achterstallig onderhoud en werpen we een blik op de planning van 2021.
Uitgevoerde werkzaamheden in 2020
Groen
- Renovatie diverse groenvakken o.a. op begraafplaats
- Kappen van bomen (einde levensduur en gevaarlijke situaties)
- Aanpakken achterstallige snoei diverse bomen
- Vervangen bomen met diverse schades
- Aanpakken achterstallig onderhoud aan de oevers/rietkragen. Ook om biodiversiteit extra te kunnen
stimuleren.
- Verwijderen grauwacker keien langs de van Foreestweg
- Vervangen hekwerk rond speeltuin Huisduinen
Wegen & verkeer
- Achterbinnenhaven, bestraten met verkeersdrempels
- Diverse fietspaden vernieuwen
- Verzakkingen in diverse straten ophogen
- Verhelpen lekkages Gravenstraat
- Verkeersborden vervangen, weghalen, opknappen
- Deel Dollardlaan opnieuw bestraten vanwege verzakkingen
- Vier straten in Het Koggeschip
- De bruggen B02 Galjoenstraat, B03 Draaikolk, B86 Quelderduin en B21 Fietsbrug Zandloper zijn
ingekort
Openbare verlichting
- Vervangen 7 verouderde openbare verlichtingskasten
- Lichtmasten in diverse wijken zijn afgekeurd tijdens inspectie wegens einde levensduur en zijn
vervangen
- Plan voor vervangen aluminium lichtmasten in De Schooten
- Vervangen armaturen die einde technische levensduur zijn waardoor de sociale en verkeersveilgheid
niet meer gegarandeerd kan worden in: Joubertstraat, de Geleerdenbuurt, Doorzwin, Kruiszwin 3, 4, 5
- Vervangen van vandalisme gevoelige wand- en plafondarmaturen voor vandalisme bestendige
armaturen
Met deze werkzaamheden hebben we weer een stap in de richting van het wegwerken van het achterstallig
onderhoud in de openbare ruimte gezet. De komende jaren blijft dit werk noodzakelijk om de gewenste
beeldkwaliteit te realiseren.

zaaknummer: 2021-003029

Pagina 2 van 2

In 2021 worden de volgende zaken aangepakt
Groen
-

Deels herinrichting Jacob van Heemsckerckstraat
Vervolg verwijderen grauwacker keien langs de Van Foreestweg.
Het speeleiland in de Slenk opknappen
Kappen van bomen (einde levensduur en gevaarlijke situaties)

Wegen & verkeer
- Deels herinrichting Jacob van Heemsckerckstraat
- Vervolg verkeersborden vervangen, weghalen, opknappen
- Inkorten en onderhoud diverse bruggen
- Opknappen diverse fietspaden
- Schapendijkje, fase 2
- Paden begraafplaats, fase 2
- Dollardlaan, fase 2
OV
-

Vervangen aluminium lichtmasten en armaturen in De Schooten
Vervolg vervangen verouderde openbare verlichtings- en koppelkasten
Vervangen armaturen Tuindorp-West
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