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Geachte Gemeenteraad, Geacht College van Burgemeester en Wethouders,
Vorige week heeft Gemeente Den Helder in het Helders Nieuwsblad de openbare kennisgeving van week 14
gepubliceerd. Hier werd onder meer de voorgenomen omgevingsvergunning voor gebouw 66 & 72 op
Willemsoord genoemd.
Graag ontvangen wij op zeer korte termijn alle documenten die bij deze aanvraag horen, waaronder het
ontwerpbesluit. Tevens willen wij graag de uiterste termijn van de zienswijze van u vernemen.
Naast de stukken behorend bij de voorgenomen omgevingsvergunning ontvangen wij ook graag alle
documenten die hebben geleid tot de beslissing om het stadhuis te verplaatsen naar Willemsoord.Met alle
stukken bedoelen we ook echt alle stukken, zoals raadsbesluiten, Collegebesluiten, communicatie tussen
Zeestad BV/CV en Gemeente Den Helder. Maar ook alle interne stukken over de totstandkoming van de
verplaatsing van het stadhuis naar Willemsoord willen wij ontvangen.
Verder ontvangen wij graag alle ontwerpen van het stadhuis, en alle documenten van de Europese
aanbesteding en het vigerende bestemmingsplan.
Als laatste willen wij weten, of er een Helders bedrijf mee heeft gedaan aan de Europese aanbesteding. Zo
ja, dan ontvangen wij ook graag alle communicatie tussen Gemeente Den Helder (Zeestad CV/BV) en het
Helderse bouwbedrijf inzake verplaatsing van het stadhuis naar Willemsoord.
Zeestad BV/CV is mede eigendom van Gemeente Den Helder, en uw gemeente is opdrachtgever van de
verplaatsing van het stadhuis naar Willemsoord. U dient dan ook transparant te zijn in de
informatievoorziening.
In verband met de Coronamaatregelen verzoeken wij u alle gevraagde documentatie digitaal aan ons
beschikbaar te stellen.
Wij gaan er vanuit dat u deze brief ook beschikbaar stelt aan alle raadsleden. Immers schrijven wij niet alleen
het College van Burgemeester en Wethouders aan, maar ook de voltallige Gemeenteraad.
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