
Besluitenlijst commissie Stadsontwikkeling en -beheer van 20 juni 2016. 
(Bsl16.0039) 
 
Aanwezig: 
R. v. Wamel, N. de Haan (Behoorlijk Bestuur); H. Mosk, J. Verhoef (D66); M. Boessenkool en M. Hoekstra 
(GroenLinks); C.J. de Kleijn, E. Dieleman (Helder Onafhankelijk!); A. Pruiksma, P. Blank (PvdA);  
B. Piera-Van Rijswijk (CDA); N. van Delft, U. Smit (Stadspartij Den Helder); J. Kostelijk, 
L. Bekker (VVD); J. van Donkelaar, M. Faas (ChristenUnie); M. Driehuis, F. Piekhaar (Vrije Socialisten),  
M. Ram (Fractie Vermooten); D. Pater, P. Koopman (Beter voor Den Helder). 
 
Voorzitter:   K. Bazen 
commissiegriffier:  R. de Jonge 
Portefeuillehouders:  L. Kuipers (punten 4, 6 en 7) en J. van Dongen (punt 5) 
 

 
 
1. Opening en mededelingen. 
 De voorzitter, de heer K. Bazen opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

  

2. Spreekrecht burgers.  
De heren W. Richter (camping Donkere Duinen) en H. Richter (namens Recron en ’t Noorder 
Sandt) spreken in ten aanzien van agendapunt 6 Tijdelijke uitbreiding camperplaatsen 
Willemsoord. 
De voorzitter verzoekt de commissieleden de inspraakreacties te betrekken bij de beraadslagingen. 
 

3. Vaststelling agenda. 
De volgorde van behandeling is als volgt bepaald: eerst agendapunt 7, gevolgd door de 
agendapunten 6, 4, 5 en als laatste agendapunt 8 (als de tijd het toelaat).  
De agenda is hierna vastgesteld. 

 
4. Voorstel tot het vaststellen van de Leegstandsverordening. 

De commissie acht het voorstel besluitrijp en adviseert het voorstel unaniem als hamerpunt te 
agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering. 
 

5. Voorstel tot het vaststellen van de Woonvisie Den Helder 2016-2020. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert het voorstel als bespreekpunt te 
agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering. 
De fractie van GroenLinks overweegt een amendement over energiebesparende maatregelen voor 
bestaande bebouwing. 
De fractie van Behoorlijk Bestuur wenst een discussie in de raad over het doelgroepenbeleid. 

  
6. Tijdelijke uitbreiding camperplaatsen Willemsoord. 

Het agendapunt wordt ingeleid door wethouder Kuipers. Vanuit de commissie is verdeeld 
gereageerd op het voorgenomen besluit van het college.  Er zijn opmerkingen gemaakt over de 
hoogte van de tarieven in relatie tot de geboden voorzieningen (mogelijke strijdigheid met 
wetgeving) de zorg voor veiligheid en handhaving. 
De voorzitter geeft de wethouder in overweging de gemaakte opmerkingen te betrekken bij de 
besluitvorming. 

 
7. Presentatie verkeer / inrichting Kop Beatrixstraat. 

De heer E. Bindels (West8) geeft een toelichting op de stedenbouwkundige visie met betrekking  
de inrichting van de Kop van de Beatrixstraat en de heer B. Wolters (afdeling RenE) geeft een 
toelichting op de verkeerstechnische visie. 

 
8. Presentatie stand van zaken erfgoed 

Dit agendapunt is niet behandeld vanwege het tijdstip van de vergadering. 
 
9. Sluiting. 
 De voorzitter sluit de vergadering circa 23.00 uur. 


