
Gebruikersinformatie Openluchttheater De Helderse Vallei 
 
Algemene informatie 

 Doelgroep:    Het openluchttheater is door iedereen te gebruiken 

 Grootte theater:   Het podium heeft een diameter van 25 meter 

 Theateropbouw:  Het podium en de banken zijn opgebouwd uit stenen  

 Aantal zitplaatsen:   150, uit te breiden tot 300 op het gras 

 Aantal parkeerplaatsen:  200 plaatsen 

 Stroom:    De beveiliging is 3x32A, advies: gebruik niet meer dan 3x25A. 
     De energieverdeler is voorzien van de volgende aansluitingen: 
     - 1 stuks CEEFORM aansluiting 32A 3-polig + nul + aarde; 
     - 6 stuks wandcontactdozen met randaarde. 

 
Faciliteiten 
Bij het openluchttheater is geen kleedruimte, garderobe of stromend water aanwezig. Ook zijn er geen 
toiletten bij het theater. Tijdens openingstijden kan gebruik gemaakt worden van de toiletten in het 
bezoekerscentrum of bij de kinderboerderij van De Helderse Vallei of in snackbar Donkere Duinen. 
Buiten openingstijden kunt u een toilet huren via bijvoorbeeld:  
http://www.buko.nl/evenementen-support/sanitair-verhuur/eco-toilet-evenementen.aspx   
Bij het openluchttheater zijn twee afvalbakken aanwezig. 
 
 
Gedragsregels openlucht theater 

 Het openluchttheater is onderdeel van de ‘openbare ruimte’ en in deze ruimte geldt de ‘APV’ 
(Algemeen plaatselijke verordening) van gemeente Den Helder. 

 Het betreden van het theater is op eigen risico. 

 Gelieve niet te roken in het theater. 

 Het theater dient na gebruik opgeruimd en schoon achtergelaten te worden. 
 
 

Boekingen 

De Helderse Vallei coördineert de voorstellingen in het theater. Scholen, toneel- of muziekverenigingen 

en bands zijn vrij om het theater in overleg te gebruiken, maar: u dient ruim voor uw voorstelling 

contact op te nemen met De Helderse Vallei om te informeren of het theater beschikbaar is en om de 

datum en het tijdstip vast te leggen. Bel met (0223) 61 25 55 of stuur een e-mail 

naar info@deheldersevallei.nl. 

 

 

Voorzieningen en elektriciteit 

Bij uw reservering kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van voorzieningen van De Helderse Vallei, 

zoals elektriciteit. De gebruikte stroom wordt achteraf aan u doorberekend en dient u te betalen aan De 

Helderse Vallei. Bel ruim voor uw voorstelling met De Helderse Vallei via 0223 612 555 om hierover 

afspraken te maken. 

 

 

http://www.buko.nl/evenementen-support/sanitair-verhuur/eco-toilet-evenementen.aspx
mailto:info@deheldersevallei.nl


Vergunningaanvraag 

Bij gebruik van het openluchttheater bent u zelf verantwoordelijk voor het melden van uw activiteiten 

bij gemeente Den Helder. Voor elk optreden of opvoering dient vooraf toestemming gevraagd te 

worden aan gemeente Den Helder. De gemeente toetst of voor het evenement/de activiteit een 

evenementenvergunning nodig is. Nadere informatie kan opgevraagd worden bij gemeente Den Helder: 

mw. S. Falkena, telefoonnummer 0223 67 86 29 (di t/m vr) of mw. H. Veenstra, telefoonnummer 0223 

67 86 31 (di, do, vr). Een link naar de plattegrond van het openluchttheater (die u nodig heeft bij het 

aanvragen van een vergunning) vindt u op http://www.deheldersevallei.nl/nl/openluchttheater.html  

 
Slecht weer 
Er zijn geen ‘slecht weer’ voorzieningen in het openluchttheater aanwezig. U dient zelf te zorgen voor 
afspraken in geval van slecht weer. Er is een informatiebordje bij het openluchttheater aanwezig waarin 
een aanplakbiljet gedaan kan worden om een voorstelling af te zeggen. De regel is dat de annulering van 
een voorstelling in verband met slecht weer vanaf 24 uur voorafgaand aan de voorstelling via  
http://www.deheldersevallei.nl/nl/openluchttheater.html vermeld kan worden. Neem hiervoor contact 
op via 0223 612 555 of info@deheldersevallei.nl  
 
 
EHBO 
Er is in het openluchttheater geen EHBO materiaal aanwezig. Tijdens openingstijden kan een beroep 
gedaan worden op de middelen bij de balie van het bezoekerscentrum van De Helderse Vallei. Hier is 
ook een AED aanwezig. Buiten openingstijden dient u zelf te zorgen voor EHBO-ers en -materialen, de 
vereisten hiervoor vindt u in de vergunning van de gemeente Den Helder. 
 
 
Toegankelijkheid invaliden en kinderwagens 
De toegang naar het openluchttheater bestaat uit een zandpad, wat de nodige kracht vergt om te 
betreden met rolstoelen en kinderwagens.  
 
 
PR  
U kunt zelf uw PR verzorgen, maar u kunt ook een verzoek indienen bij De Helderse Vallei om een 
persbericht voor u op te stellen en te versturen. Richt u hierbij tot info@deheldersevallei.nl, graag met 
toezending van een foto/afbeelding van tenminste 2 MB. Indien u een voorstelling aanmeldt, wordt 
deze op http://www.deheldersevallei.nl/nl/openluchttheater.html vermeld. 
 
 
Belangrijke telefoonnummers 

 Bij onraad of calamiteiten belt u: Klantcontactcentrum gemeente Den Helder:  140223 
        Indien geen gehoor, Politie meldpunt:   0900-8844 

 In geval van nood, bel het alarmnummer:       112 

 Met vragen over  boekingen van het openluchttheater bel:    0223 612555 
 
Openluchttheater De Helderse Vallei 
Kijk voor actuele openingstijden en een routebeschrijving op www.deheldersevallei.nl  
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