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‘Van krimpregio naar 
groeigemeente’ 
Hoe is de woningsituatie in uw gemeente?

‘Goed. Er is voldoende aanbod al sluit dat niet altijd 1 op 1 aan op 

de vraag.’ 

Hoeveel inwoners heeft Den Helder en hoeveel woningen 

zijn er in de verschillende segmenten (hoog, midden en 

laag)?

‘Met Den Helder is iets bijzonders aan de hand. We stonden op 

de kaart als ‘krimpregio’, maar zijn aan het transformeren naar een 

aantrekkelijke groeigemeente. Steeds meer mensen ‘van buiten’ 

kopen hier een woning. Op dit moment telt de gemeente, inclusief 

Julianadorp en Huisduinen, 56.000 inwoners. 

Ongeveer driekwart van de huurwoningen 

behoort tot de sociale sector. Van koopwoningen 

valt meer dan de helft in het lage segment. Bij 

nieuwbouw, zowel koop als huur, wordt de helft 

bestemd voor het midden- en hogere segment.’

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor uw gemeente, en 

hoe werkt u daar aan?

‘Externe factoren dagen ons uit. Van oudsher zijn we dé 

marinestad van Nederland. Overheidsinvesteringen in defensie 

hebben hun weerslag op Den Helder; er komen meer mensen 

wonen. Wij worden ook een belangrijke plaats als het gaat om de 

energietransitie. Daarvoor ligt al een deel van de infrastructuur 

klaar in de haven. Ook dat zorgt voor werkgelegenheid. We 

realiseren nieuwbouw, want de vraag naar extra woningen gaat 

binnen drie jaar spelen.’

Voor welke doelgroepen wilt u graag iets extra’s doen? En 

wat precies?

Voor de meer dan duizend nieuwe werknemers die defensie 

aantrekt. Wij realiseren onder andere in de binnenstad 

betaalbare appartementen. Verder vinden steeds meer mensen 

van buiten de regio hier een aantrekkelijke woonplek. Door 

openbaarvervoerverbindingen met bijvoorbeeld Amsterdam 

kunnen we dat verder stimuleren.’

Hoe houdt de gemeente wonen betaalbaar?

‘Dat is voor ons geen grote uitdaging, want zowel koop- als 

huurwoningen zijn goed betaalbaar, al zien ook wij de prijzen 

stijgen. Bij nieuwbouw wordt juist wat extra’s gedaan voor het 

middensegment.’

Hoe ziet u de verantwoordelijk-heid van de gemeente als het 

gaat om de hoge grondprijzen?

‘De grondprijs speelt hier niet. Wij zien eerder particuliere 

beleggers opkomen die investeren in koopwoningen en daarmee 

de prijs opdrijven. De kamerverhuurverordening moet die druk 

beheersbaar maken.’

Wat is de groeiambitie? Hoeveel woningen zitten er in de 

pijplijn en op welke termijn?

‘Volgens het Regionale Actie Programma Wonen 2.0 voor de Kop 

van Noord-Holland, dat de Provincie heeft vastgesteld, mogen we 

tot en met 2020 nog slechts 250 woningen bijbouwen. Dat maakt 

het lastig om onze groeiambitie waar te maken. We hopen dat het 

nieuwe provinciebestuur die aantallen loslaat.’

Hoe ziet u uw gemeente in bijvoorbeeld 2030 of 2050? Waar 

blinkt de stad dan in uit?

‘Dan zijn we een aantrekkelijk woonstad, hip en happening, 

met een schouwburg, bibliotheek,  variatie in woningaanbod en 

werkgelegenheid, veel natuur en prachtige stranden. De stad levert 

dan een grote bijdrage aan de landelijke energietransitie.’

Top 3 van belangrijkste woon-projecten op dit moment?

‘Tien jaar geleden is Zeestad bv opgericht om de stedelijke 

vernieuwing van de binnenstad gestalte te geven en uit te 

voeren. We leefden altijd met onze rug naar de zee. Bekende 

stedenbouwkundigen en architecten van naam ontwikkelen 

projecten die de verbinding leggen naar buiten. Zoals Molenplein, 

een appartementencomplex dat over de dijk uitkijkt op zee.

Verder wordt de binnenstad getransformeerd. De Koningsstraat 

wordt zoals die van vóór de Tweede Wereldoorlog met uitzicht op 

zee. De horeca die er zit, gaat naar Willemsoord, een monumentale 

scheepswerf die wordt omgebouwd tot nieuw centrum. In 

Julianadorp ontwikkelen we de Willem Alexanderhof, een wijk met 

een grote verscheidenheid aan woningen in alle segmenten.’

Wat wenst u uw inwoners toe?

‘Tevredenheid. Ik hoop dat zij blij en trots zijn op hun stad en de 

kracht en charme ervan naar buiten toe uitdragen.’

Waar bent u echt trots op?

Op alle nieuwe ontwikkelingen en op ons cultuur-historisch 

erfgoed. Napoleon zag Den Helder als ‘het Gibraltar van het 

noorden’, een strategisch verdedigingspunt. De stelling met zijn 

goed bewaard gebleven oude forten is een belangrijk deel van onze 

geschiedenis. Daar mogen we best trots op zijn.’
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