
Besluitenlijst commissie Stadsontwikkeling en -beheer van 25 februari 2013. 
 
 
1. Opening en mededelingen. 

De voorzitter, de heer Koning, opent de vergadering en verzoekt de commissieleden de 
ontvangen brieven van bewoners van de Indische buurt over de verkeersafwikkeling bij het 
lyceumhof te betrekken bij de behandeling van agendapunt 6. 

 
2. Spreekrecht burgers.  

De heren De Ridder (vice-voorzitter van de Belangenvereniging Indische Buurt) en de heer 
Greydanus (bewoner van Ten Anker) hebben ingesproken ten aanzien van agendapunt 6. 
De voorzitter geeft de fracties in overweging de inspraakreacties te betrekken bij de 
beraadslagingen. 

 
3. Vaststelling agenda. 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Stadshart Zuid 2012. 

Wethouder Bruin zegt toe dat informatie over de geluidsmetingen bij de Binnenhaven/ 
Zuidstraat en het 10 kV-station aan de kop van de Binnenhaven nog wordt toegezonden. 
De commissie adviseert de raad het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de 
raadsvergadering van 4 maart 2013. De fractie van de Stadspartij Den Helder kondigt een 
amendement aan waarin wordt aangegeven dat de raad gehoord dient te worden als het 
college van burgemeester en wethouders gebruik wenst te maken van haar wijzigings-
bevoegdheid. De fractie van de PvdA komt in de raad mogelijk nog terug op de 
geluidsnormeringen bij de Binnenhaven/Zuidstraat. 

 
5. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Nieuw Den Helder Zuid. 

De commissie adviseert unaniem het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de 
raadsvergadering van 4 maart 2013.  

 
6. Presentatie over de verkeersafwikkeling bij het Lyceumhof en de beveiligde oversteek 

bij Ten Anker. 
Wethouder Bruin informeert de commissie aan de hand van een presentatie over de opties 
voor de verkeersafwikkeling bij het Lyceumhof, de voetgangersoversteekplaats bij Ten Anker 
en overleggen die hierover hebben plaatsgevonden. 
De commissie heeft unaniem aangegeven voorstander te zijn van het plaatsen van 
verkeerslichten bij de oversteekplaats bij Ten Anker.  
De fracties van Behoorlijk Bestuur, Trots en de Vrije Socialisten geven het college van 
burgemeester en wethouders in overweging nogmaals in overleg te treden met de bewoners 
en Woningstichting Den Helder. 
De fracties van het CDA, D66, GroenLinks, PvdA, Trots en de VVD hebben aangegeven geen 
voorstander te zijn van de verkeersafwikkeling op eigen terrein ten laste van de 
groenvoorziening. Voor de Stadspartij Den Helder is dit wel een bespreekbare optie.  
De fracties van Behoorlijk Bestuur en de Vrije Socialisten hebben hierover geen voorkeur 
uitgesproken. 
De fracties van D66 en GroenLinks stellen voor de door het college voorgestane oplossing de 
kans te geven en de verkeersafwikkeling na één jaar te evalueren. 
De voorzitter geeft de portefeuillehouder in overweging de inbreng van de commissie te 
betrekken bij de voorbereiding van het raadsvoorstel. 

 
7. Besluitenlijst van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van 4 februari 2013. 

De besluitenlijst is voor kennisgeving aangenomen. 
 

8. Termijnplanning. 
De termijnplanning is voor kennisgeving aangenomen. 
 

9. Sluiting. 
 Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 
 


