
RAADSCOMMISSIE MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING
Locatie: raadzaal

Datum: dinsdag 14 maart 2023 

Tijdstip: 19:30 uur

Voorzitter: mevrouw M.E. Dijk

Griffier: de heer F. Blok

ALGEMEEN

1 Opening en mededelingen

2 Spreekrecht burgers

3 Vaststelling agenda

TER BESPREKING

4 Presentatie conceptplan FC Den Helder
Samenvatting:
De fractie van Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp heeft een 
agenderingsverzoek gedaan waarin FC Den Helder zijn visie en wensen presenteert in 
relatie tot de nieuwbouwplannen als gevolg van de sloop van de tribune. De heer R. de 
Groot (LG Architecten) zal het plan presenteren daarbij bijgestaan door de heer J. Jasper 
(vertegenwoordiger FC Den Helder) en de heer P. Verploegh (vertegenwoordiger 
Sportfederatie Den Helder). 

TER ADVISERING

5 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor sloop tribune FC Den 
Helder, sportpark Streepjesberg
Samenvatting:
De tribune van FC Den Helder is een markant gebouw op sportpark Streepjesberg dat 
dateert uit 1955. Bij een visuele inspectie in 2022 zijn gebreken geconstateerd aan het dak 
en de staal- en betonconstructie. Hierop is een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de 
staat van het gebouw. Daar is uit naar voren gekomen dat het gebouw dusdanig slecht is, 
dat sloop de enige oplossing is. De tribune is sindsdien afgesloten om de veiligheid van 
bezoekers te kunnen waarborgen. Voorgesteld wordt een  bedrag van € 100.000 
beschikbaar te stellen voor de sloop van de tribune. Hiermee voldoet de gemeente aan de 
verantwoordelijkheid voor de veiligheid van spelers en het publiek. Op verzoek van het 
bestuur van FC Den Helder neemt de gemeente het bouwheerschap op zich. Voor het 
begeleiden van de sloop en het vervolgplan wordt voorgesteld een bedrag van € 30.000 
beschikbaar te stellen. De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel.

6 Voorstel met betrekking tot de evaluatie van de Jongerenadviesraad
Samenvatting:
De gemeenteraad heeft op 4 november 2019 het college van burgemeester en wethouders 
opdracht gegeven een Jongerenadviesraad (JAR) te vormen. Met een JAR wil de 
gemeente jongeren aan het woord laten, naar hun mening luisteren, hen inspraak geven 
en van hen leren. Na twee pilotjaren van experimenteren, vallen, opstaan, tegenslag en 
bouwen ligt de basis er om te kunnen doorgroeien naar een effectieve, hechte, diverse, 
actieve en zelfstandige JAR. De JAR heeft hiervoor zelf plannen en speerpunten en zijn 
enthousiast om verder te gaan. De focus zal in 2023 liggen in groeien als groep en 
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verbeteren van de interne organisatie, de adviesfunctie actief oppakken en het creëren van 
een platform voor jongeren. Ook wil de JAR de samenwerking met gemeente en 
gemeenteraad intensiveren. De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren.

OVERIG

7 Sluiting


