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Voorstel tot het onttrekken aan openbaarheid van het gedeelte van het fietspad dat is gelegen achter
de Korvetstraat tussen een punt direct ten noorden van het woonwagencentrum en de
IJsselmeerstraat.

Aan de Raad.

Parallel aan de Korvetstraat, langs de ten oosten daarvan gelegen gracht, is een utilitair fietspad
gelegen. Aan dit fietspad zijn de woningen met de huisnummers 1c, 1d, 5a en 5b gelegen. Deze
woningen worden vanaf de Korvetstraat ontsloten via 2 verschillende paden.
Woningstichting Den Helder is bezig met de voorbereiding van een bouwplan "Fluytstraat" dat zal
worden gerealiseerd op de grond gelegen tussen de Korvetstraat en de genoemde gracht. Hiervoor
zal het gedeelte van het fietspad, vanaf een punt direct ten noorden van het woonwagencentrum aan
de Korvetstraat en de IJsselmeerstraat moeten worden opgeheven. Ook de ontsluitingspaden naar de
woningen komen door het plan te vervallen.
Om dit mogelijk te maken zal door u een besluit tot onttrekking aan de openbaarheid op grond van de
Wegenwet moeten worden genomen.

Aan de overzijde van de gracht wordt thans het bouwproject voor de"Brede School" uitgevoerd. Zodra
dit plan gereed is zal langs die zijde van de gracht een nieuw utilitair fietspad worden aangelegd. Dat
fietspad zal door middel van een fiets-/voetbrug worden verbonden met het bestaande fietspad aan de
westzijde van de gracht. Hierdoor zal de belangrijke fietsroute tussen de woonwijk Nieuw-Den Helder
zuidoost en het centrum in stand blijven.
De bereikbaarheid van de genoemde woningen wordt gegarandeerd doordat de woningen in het
bouwplan worden geïntegreerd en zij ontsloten worden via de nieuw aan te leggen Fluytstraat.

Voor een zorgvuldige besluitvorming is het noodzakelijk een uniforme voorbereidingsprocedure te
volgen, waarbij belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld tegen uw voornemen het
onttrekkingbesluit te nemen, hun zienswijze kunnen indienen. Eventueel ingediende zienswijzen kunt
u mee laten wegen in uw uiteindelijke besluitvorming. Indien geen zienswijzen worden ingediend kan
tegen uw besluit geen beroep worden ingediend. Het bijgevoegde concept besluit is derhalve zodanig
geredigeerd dat gekozen worden voor de uniforme voorbereidingsprocedure maar dat u tegelijkertijd
besluit dat, in het geval er geen zienswijzen worden ingediend, het onderhavige besluit geacht wordt
te zijn genomen. Hiermee wordt voorkomen dat dit besluit voor een tweede keer aan u moet worden
voorgelegd zonder dat er inzichten zijn gewijzigd.

Wij stellen u dan ook voor om conform het bijgevoegde concept te besluiten.

Den Helder, 21 maart 2007

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

, wnd. burgemeester

( , secretaris
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De Raad van de gemeente Den Helder;
gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder van
21 maart 2007, nr. 047/RWO;

b e s l u i t :

1. het voornemen uit te spreken om op grond van artikel 9 van de Wegenwet het gedeelte van
het fietspad dat is gelegen achter de Korvetstraat tussen een punt direct ten noorden van
het woonwagencentrum en de IJsselmeerstraat, en de 2 ontsluitingspaden vanaf de
Korvetstraat naar de woningen met de huisnummers 1c, 1d, 5a en 5b, zoals aangegeven op
de bij dit besluit behorende tekening, aan het openbaar verkeer te onttrekken;

2. hierbij de uniforme voorbereidingsprocedure te volgen, waarbij belanghebbenden hun
zienswijze kunnen indienen, op haar voornemen het onder punt 1 genoemde besluit te
nemen;

3. dit besluit ter openbare kennis te brengen door plaatsing op de voorlichtingspagina van het
Helders Weekblad waarbij belanghebbenden worden gewezen op de mogelijkheid om
gedurende een periode van 6 weken hun zienswijzen in te dienen;

4. dat het besluit tot onttrekking aan de openbaarheid van het onder punt 1 genoemde
weggedeelte wordt geacht te zijn genomen op de datum dat de termijn voor het indienen
van zienswijzen is afgelopen én er geen zienswijzen zijn ingediend;

5. indien het onder punt 4 genoemde besluit is genomen, een dag na het onherroepelijk
worden van dit besluit het gedeelte van het fietspad dat is gelegen achter de Korvetstraat
tussen een punt direct ten noorden van het woonwagencentrum en de IJsselmeerstraat, en
de 2 ontsluitingspaden vanaf de Korvetstraat naar de woningen met de huisnummers 1c,
1d, 5a en 5b zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening, aan het openbaar
verkeer te onttrekken;

6. een exemplaar van het onder punt 4 bedoelde besluit ter kennis te brengen van het college
van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van - 7 MEI 2007

, voorzitter

, griffier
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ADVIES over het voorstel tot het onttrekken aan openbaarheid van het gedeelte van het fietspad dat
is gelegen achter de Korvetstraat tussen een punt direct ten noorden van het woonwagencentrum en
de IJsselmeerstraat.

Aan de Raad.

In haar vergadering van 23 april 2007 heeft de commissie Stadsontwikkeling en -beheer het
bovengenoemde voorstel besproken.
De commissie adviseert uw Raad hierover te besluiten conform het voorstel van burgemeester en
wethouders en het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van 7 mei 2007.

Den Helder, 23 april 2007.

commissie Stadsontwikkeling en -beheer

P. Blank

R. de Jonge , commissiegriffier.


