
Den Helder , 19-07-2016

Lijst van ideeën en wensen met betrekking tot de stationsomgeving  van Den Helder:

1. 
Gesprekken met de Nederlandse Spoorwegen c.q. Pro Rail om te komen tot een fraaie 
opknapbeurt van het stationsgebouw met de vestiging van de VVV in de ruimte waar vroeger 
een klein restaurantje was gevestigd. Daar ooit nog een restaurantje te vestigen is een utopie. 
Het ligt v.w.b. een terras aan de verkeerde kant i.v.m.  de zon en bovendien ook ongunstig 
i.v.m. de auto's en bussen die daar de gehele dag langskomen.
 Het is sowieso te zot voor woorden dat de VVV zo'n drie kilometer van het station is 
verwijderd en op een bedrijventerrein is gevestigd. In geen enkele stad heb ik dit ooit gezien. 
De VVV behoort in of in de onmiddellijke nabijheid van het station te zijn gevestigd. Met de 
VVV en de bloemenkiosk is het gebouw opgevuld.

2. 
Onder verfraaiing van de  stationslocatie wordt verstaan:
a.  Het gebouw schoonmaken en opnieuw voegen en de oorspronkelijk kleuren verf 
aanbrengen. De architect van het station is op de hoogte gesteld van het niet slopen, waar hij 
enorm blij mee was. Wellicht is het zinnig hem eens te vragen hier iets over te vertellen. Marie-
Louise heeft contact met hem gehad, wie weet wil zij dit op zich nemen.
b.  Dan de ernaast gelegen taxistandplaats. Op zich is dit niet zo'n probleem, behoudens het zeer 
regelmatig urineren door de chauffeurs tegen de stenen muur van het  gebouw. Een toilet aan 
die zijde is zeer wenselijk en heel makkelijk te realiseren. Aan deze zijde is een soort klein 
gebouwtje met deur waar een en ander kan worden gemaakt.
c.  En nu de fietsenstalling die niet meer van deze tijd is. Er zijn zulke fraaie stallingen te 
bekijken in andere  steden. Bovendien is in het gebouw (onder het station) een ruimte waar 
gestald kan worden, daar was vroeger ook een fietsenmaker en fietsenstalling gevestigd.
Ook is het naar mijn mening mogelijk bezijden het perron een fietsenstalling te realiseren.
d. De afrastering tussen het station en de straat  tegenover de huizen van de Boerhaavestraat te 
verfraaien door middel van een kunstmuur (zoals aan de Parallelwegzijde).
e. De bestrating rondom het station te vernieuwen.
f. Het zou prachtig zijn een  lichtkunstenaar opdracht te geven het station op een artistieke wijze 
in het licht te zetten,  zoals dit recentelijk is gedaan met een gebouw, ik meen in Amsterdam.
Het geeft dan -ook al is het station 's avonds gesloten- een prachtig effect op de kop van het 
Julianaplein.

3. 
Dan de aanleg van de reeds geplande parkeerplaats achter het Cityhouse. Een gedeelte van de 
parkeerplaats direct achter het Cityhouse is ook gemeentegrond.  Deze grond loopt over in het 
gedeelte dat ingesloten ligt tussen de Boerhaavestraat, Jan Blankenstraat, Hector Treubstraat en 
Middenweg. Slechts een strook, direct liggende achter het Cityhouse is eigendom van Huib 
Broeke, eigenaar van dat pand.
Een en ander is zeer eenvoudig te realiseren, daar aan diverse zijden in- en uit kan worden 
gereden.
Het deurwaarderskantoor heeft zes parkeerplaatsen op de gemeentegrond achter het Cityhouse, 
dit is bekend bij de gemeente.
Loes Vermeer is al wel 12 jaar doende met verzoeken dit te realiseren, evenzovele ambtenaren 
zijn al bij haar geweest om hierover te praten en de situatie te bekijken.                                      



Even zovele  praatjes, maar daden, ho maar. !!
Aan deze werkzaamheden kan dan direct verbonden worden het herbestraten en verfraaien 
rondom  het Telefoon/Telegraafkantoor. Dit is een beeldbepalend pand met daarnaast een 
Rijksmonument: de bunker. Laten we deze zaken toch koesteren en in de spotlights zetten, geef 
het de aandacht waarop
deze zaken recht hebben. Ik weet niet precies wie eigenaar is van het Telegraaf gebouw, maar 
spreek hierover  met de eigenaar/belanghebbende. In combinatie met het Rob Scholte Museum 
is het een schitterende attractie voor Den Helder. Het plein achter het Rob Scholte Museum 
dient ook meteen aangepakt te worden. Er staat reeds een boom op het plein. Er dient ruimte te 
blijven voor aan-en afvoer van grote objecten voor het museum maar aan de rechterzijde kan 
een kleine binnentuin worden gerealiseerd met bijvoorbeeld bronzen beelden en een 
gelegenheid  om daar, gezeten in mooi tuinmeubilair,  heerlijk te genieten van een drankje.

4.  
Wanneer de parkeerplaats achter de Boerhaavestraat is gerealiseerd kan de parkeerplaats in de 
Boerhaavestraat vervallen. Sowieso staan daar weinig auto's omdat er betaald moet worden. 
Het is ook niet fraai. Een mooi aangelegd perk met de straatlantaarns zoals in het Duinparkplan 
is zeker op zijn plaats. Deze fraaie straatlantaarns  zijn ontwerpen van onze bekende kunstenaar 
wijlen Rudi van de Wint (project De Nollen) Daar er in de toekomst zeker met het project De 
Nollen zal worden samengewerkt (er zijn al gesprekken hierover) zou het prachtig zijn deze 
prachtige straatlantaarns ook op het Boerhaavepleintje te realiseren.
Het stukje Boerhaavestraat bij het station is nog maar een van de weinige plekjes in Den Helder 
waar sprake is van originele gevels met erkers, deuren en glas in lood ramen. Laten we daar 
toch zuinig op zijn en de aandacht geven die het verdient.
Het is toch een prachtig gezicht – als reiziger komende uit het station- dit puur Helderse 
gedeelte te tonen  met alles wat hierboven is genoemd.

5. 
En natuurlijk niet het laatste maar natuurlijk zeer  belangrijke punt:
het grondig opknappen van het Rob Scholte Museum en ook dit pand in alle glorie in het licht 
zetten.
De gesprekken en afspraken hierover zullen/worden tussen Rob Scholte en de gemeente 
uitgebreid besproken.
Een zeer belangrijk deel: Het plaatsen van ijzeren pennen op het dak dan wel de goot teneinde 
de overlast van duiven op te lossen. Het is een fluitje van een cent, kost haast niets, is heel 
doeltreffend en  gemakkelijk aan te brengen. Het deurwaarderskantoor had in het begin ook last 
van duiven, de pennen zijn aangebracht, zeer weinig kosten en er is absoluut geen enkele last 
meer van duiven.
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