
Besluitenlijst commissie Stadsontwikkeling en -behe er van 19 september 2011. 
 
1. Opening en mededelingen. 
 De voorzitter, de heer W. Koning, opent de vergadering. 
 
2. Spreekrecht burgers.  
 Dhr. Mooij spreekt in namens de Vecob en de HOB in ten aanzien van agendapunt 4. 
 De voorzitter geeft de commissieleden in overweging de inspraakreactie te betrekken bij de  
 beraadslagingen. 
 
3. Vaststelling agenda. 
 De fractie van de PvdA verzoekt vragen te mogen stellen aan de wethouder over de brief van  
 de curator van Dok51. 
 De commissie stemt in met toevoeging aan de agenda onder punt 6. 
  
4. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmings plan Stadshart Centrum 2010. 

Wethouder Bruin deelt mee dat er nog een kleine aanpassing wordt aangebracht ten behoeve 
van Windkracht 13. 
De commissie adviseert in meerderheid uw raad hierover te besluiten conform het voorstel 
van burgemeester en wethouders (inclusief de aangekondigde wijziging betreffende 
windkracht 13) en het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de raadsvergadering van 
26 september 2011.  
De fracties van de PvdA, de Stadspartij Den Helder en Trots hebben amendementen 
aangekondigd over het groene veldje naast de kerk aan de Weststraat, parkeren op het 
Breewaterpleintje en de bestemming van een tweetal voormalige schoolgebouwen gelegen 
aan de Molenstraat. 
 

5. Voorstel tot het toevoegen van de Welstandsparag raaf De Dogger Zuidwest aan de 
 Welstandsnota. 

De commissie adviseert unaniem uw raad hierover te besluiten conform het voorstel van 
burgemeester en wethouders en het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de 
raadsvergadering van 26 september 2011.  

 
6. Vragen van de PvdA over het faillissement van Do k51. 
 De fractie stelt vragen aan de wethouder over het mogelijke deficit voor de gemeente Den  
 Helder. Wethouder Visser geeft een eerste reactie op vragen. 
 
`7. Besluitenlijst van de commissie Stadsontwikkeli ng en -beheer van 5 september 2011. 

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. 


