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Betreft: Onderzoek naar het realiseren van een eilandje in de vijver Heiligharn
Aan de leden van de Gemeenteraad,
In uw raadsvergadering van 30 juni 2020 is motie M6.22 besproken die ons vroeg een onderzoek uit te voeren
naar het realiseren van een eilandje in de vijver aan het Heiligharn, waarbij diverse eilandvormen en
materialen nader worden beschouwd. Aan deze vraag gingen de volgende overwegingen vooraf, namelijk dat:
 de gemeente fors investeert in de binnenstad, de haven en in Julianadorp, maar dat dit in de wijk De
Schooten beperkt is;
 de vijver aan het Heiligharn niet de warme uitstraling heeft die de gemeente Den Helder graag wenst
uit te stralen;
 omwonenden een eilandje in de vijver van harte toejuichen.
Vanuit het gebiedsgerichte aanpak project Schooten Centrum is een stedenbouwkundige en landschappelijke
analyse uitgevoerd op het centrum gebied. Daaruit is naar voren gekomen dat de ruimtelijke kwaliteit rondom
het winkelcentrum te wensen overlaat. Er is geconcludeerd dat het gebied rondom het winkelcentrum
aantrekkelijker wordt gemaakt als er een goede stedenbouwkundige visie aan ten grondslag ligt.
Bij het opstellen van de omgevingsvisie voor heel Den Helder wordt onder andere specifiek naar de wijk De
Schooten gekeken. Uit dit nog lopende onderzoek is duidelijk geworden dat er een wens ligt voor een warme
ruimtelijke inrichting rondom de vijver.
Gezien de negatieve ontwikkeling van blauwalg in de vijver wordt er gewerkt aan een ontwerp voor
natuurvriendelijke oevers die zullen bijdragen aan de vermindering van de blauwalg. Deze aanpak is
landschappelijk en stedenbouwkundig gezien meer wenselijk dan eilandjes of drijvende bakken en
beantwoordt eveneens uw vraag naar een warmere uitstraling voor de vijver aan het Heiligharn. Het
aanleggen van eilandjes in de vijver kunnen worden overwogen bij een bredere afweging van de omgeving.
Wij nemen aan u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd over de afhandeling van motie M6.22
van 30 juni 2020.
Den Helder, 20 april 2021.
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