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Besluitenlijst commissie Stadsontwikkeling en -beheer 22 mei 2018. 
 
Aanwezig: 
N. de Haan, C. van der Gaag (Behoorlijk Bestuur); J.P. Verhoef (D66); F. van Vliet, A. Lodder 
(GroenLinks), P. Blank (PvdA); C.M. Bazen, S. Janssen (CDA); H. van Dongen, A. Gatowinas (Stadspartij 
Den Helder); P. Bais, S. Romar (VVD); J. van Donkelaar, W. van Donkelaar (ChristenUnie); D. Pater,  
J. Riebot (Beter voor Den Helder); M. Vermooten, D. Gorter (Seniorenpartij), R. Brockholz (PVV), M. Ram 
(Gemeentebelangen). 
 
Voorzitter:   B. Niggendijker 
commissiegriffier:  R. de Jonge 
Portefeuillehouder:  O. Wagner 
 

 
 
1. Opening en mededelingen. 

De voorzitter, de heer B. Niggendijker, opent de vergadering, heet iedereen welkom en geeft een 
korte toelichting op de werkwijze van de commissie. 

  

2. Spreekrecht burgers.  
 De heer Wallet, vice-voorzitter Regenboogappartementen Prins Hendriklaan, spreekt in ten 
aanzien van agendapunt 5.  
De voorzitter verzoekt de commissieleden de inspraakreactie te betrekken bij de beraadslagingen 
over agendapunt 5. 

 
3. Vaststelling agenda. 
 De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
4 Initiatief herinrichting Loopuytpark. 

Het agendapunt wordt door André Holman (lid van de werkgroep Loopuytpark) en Joyce Prince 
(Wijkmanager Julianadorp) ingeleid aan de hand van een korte presentatie. 
De initiatiefnemers zouden graag zien dat de gemeente betrokken wordt bij de verdere 
vervolgstappen en deze ook faciliteert. 
De commissie heeft in z’n algemeenheid positief gereageerd op het initiatief en is van mening dat 
het verdere proces ambtelijk gefaciliteerd moet worden.  
Wethouder Wagner zegt toe dat hij in gesprek gaat met de initiatiefnemers over de wijze waarop 
de gemeente de volgende stap kan faciliteren. Hij stelt voor dat de initiatiefnemers, in overleg met 
de gemeente, een ontwerpbureau selecteren en dat de gemeente dit financieel faciliteert.  
Het ontwerp kan vervolgens worden betrokken bij de ontwikkelihg van de Omgevingsvisie 
Julianadorp. De raad kan dan in september 2018 een afgewogen besluit nemen tussen de 
verschillende initiatieven in Julianadorp (waaronder ook de ontwikkeling van een park en een 
evenemententerrein). De vragen van de heer Vermooten worden schriftelijk beantwoord. 

 
5. Voorstel tot het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor de 

bouw van 3 woningen op Stationstraat 16,18 en 20. 
Wethouder Wagner zegt een raadsinformatiebrief toe over de brief van het ministerie inzake het 
gasloos bouwen en de wijze waarop de gemeente kan anticiperen. 
Voorts geeft hij aan dat hij een gesprek heeft gehad met de directie van Woningstichting over de 
communicatie met bewoners bij toekomstige plannen. 
De commissie acht het voorstel besluitrijp en adviseert unaniem het voorstel als hamerpunt te 
agenderen voor de raadsvergadering van 4 juni 2018. 
Naar aanleiding van een vraag van GroenLinks informeert Wethouder Wagner de commissie nog 
over de nestmogelijkheden voor de kolonie huismussen. 

 
6. Sluiting. 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering (ca. 21.40 uur). 


