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Oproep voor de vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van de 
gemeente Den Helder op maandag 10 oktober 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis 
van Den Helder. 
 
Voorzitter:  P.R. Reenders 
Commissiegriffier:  R. de Jonge 
 

 
A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen. 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 
 

 
003 Vaststelling agenda. 

 
IR16.0162 
 

Ter advisering 
 
004 Voorstel tot het indienen van wensen en bedenkingen met betrekking tot het 

aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst Koningstaat / Spoorstraat 
tussen de gemeente Den Helder  en de  Woningstichting Den Helder. 
 
Een samenwerking tussen de gemeente Den Helder en Woningstichting 
Den Helder (WSDH) biedt mogelijkheden om de herontwikkeling van de 
Koningstraat, Spoorstraat Oost en Koningdwarsstraat naar gemengd 
woongebied op te pakken. De afgelopen periode is samen met WSDH en 
het bureau AkroConsult  gewerkt aan de samenwerkingsovereenkomst 
Koningstraat e.o. De overeenkomst heeft als doel om te komen tot een 
samenwerkingsmodel om samen met WSDH de herontwikkeling van de 
Koningstraat e.o. op te kunnen pakken. Op grond van de Gemeentwet wordt 
de raad in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen in te dienen. 
De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. 

RVO16.0084 

 
Overig 
 
005 Stand van zaken stadsvernieuwing. 

 
In iedere vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer wordt 
de stand van zaken gegeven door de wethouder over de ontwikkelingen met 
betrekking tot de projecten op het gebied van stadsvernieuwing. 
 

 

Ter advisering 
 
006 Voorstel tot het vaststellen van de Parkeervisie Den Helder 2016-2019. 

 
De parkeervisie 2016-2019 zet in op gratis parkeren in en nabij het centrum. 
Tegelijkertijd is hierbij van belang dat bewoners voldoende parkeerruimte 
hebben en dan langparkeren door bezoekers aan Texel in het centrum wordt 
ontmoedigd. De voorliggende parkeervisie voorziet hierin door een 
combinatie van maatregelen. 
De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. 

RVO16.0016 
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A G E N D A 
 

 

007 Voorstel met betrekking tot de vaststelling van de ambitieniveaus voor de 
zorgplichten hemel- en grondwater. 
 
In 2008 is de wettelijke zorg voor afvalwater uitgebreid met de zorg voor 
hemelwater en grondwater. Gemeenten moeten in hun beleid vaststellen 
waaruit die zorg bestaat en welke doelen zij met die invulling van die zorg wil 
bereiken. In de ambitieniveaus wordt aangegeven welke omstandigheden 
vanuit het oogpunt van  hemel- en grondwateroverlast  nog acceptabel 
worden geacht en wat er gedaan wordt om overlast te voorkomen. 
De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. 

RVO16.0085 

 
008 Sluiting. 

 
 

 


