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Oproep voor de vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en Beheer van de 
gemeente Den Helder op maandag 20 april 2009 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van 
Den Helder. 
 
Voorzitter: P. Blank  Commissiegriffier: R. de Jonge 
 

 
 
A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen. 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 
 

 
003 Vaststelling agenda. 

 
 

 
Ter advisering. 
 
004 Voorstel tot het opstarten van de vrijstellingsprocedure ex artikel 19, lid 1 

WRO voor de realisatie van 10 Restinn verblijven op perceel Middenvliet 7 te 
Den Helder. 
 
Er is een bouwaanvraag ingediend voor het oprichten van 10 Restinn 
verblijven op het perceel Middenvliet 7 te Den Helder. Om dit mogelijk te 
maken is een vrijstelling ex artikel 19, lid 1 Wet op de Ruimtelijke Ordening 
(WRO) noodzakelijk. 
De commissie Senb heeft eerder in meerderheid positief geadviseerd over 
de vrijstelling. Op aangeven van de fractie van de VVD heeft de 
gemeenteraad echter op 23 maart besloten het onderwerp opnieuw te 
agenderen voor de commissie Senb, omdat onduidelijkheid bestaat over de 
vrijstelling in relatie tot de nota 'Kamperen bij de boer'. 
De commissie dient hierover een nader advies uit te brengen aan de raad. 

RB09.0031 

 
005 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet voor het 

uitvoeren van een variantenstudie en ontwerp voor de reconstructie van de 
Middenweg. 
 
Technisch gezien is de wegconstructie van de Middenweg aan groot 
onderhoud toe, waarbij ook de riolering wordt vervangen. Eerst wordt een 
voorbereidende fase doorlopen waarin het programma van eisen voor de 
reconstructie wordt opgesteld en een ontwerp gemaakt van waaruit de 
kosten worden geraamd voor de definitieve kredietaanvraag. Hiervoor is een 
voorbereidingskrediet benodigd. Na de inspraak wordt een keuze gemaakt 
welke aan het college en de raad met een kredietaanvraag wordt 
voorgelegd. 
De commissie dient hierover advies uit te brengen aan de raad. 

BL09.00498 
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A G E N D A 
 

 

006 Voorstel tot naamgeving van het binnenterreintje temidden van de woningen 
gelegen aan de Bankastraat, Celebesstraat, Timorlaan en de PWA singel tot 
'Romerlandje'. 
 
Op 30 oktober 2008 hebben J.A.M. Bremer en S. Herlaar een burgerinitiatief 
ingediend tot naamgeving van het bedoelde speellandje tot 'Romerlandje'. 
Het college, gehoord de commissie Senb, stelt voor in te stemmen met het 
initiatief.  
De commissie dient hierover een advies uit te brengen aan de raad. 

BL09.00583 

 
Ter bespreking. 
 
007 Gebiedsontwikkeling haven. 

 
Wethouder Hienkens heeft verzocht het onderwerp te agenderen voor de 
raadscommissie. 
De raad is middels raadsinformatiebrief nr. 27/2009 op de hoogte gebracht 
van het besluit van het college om één van de varianten - de 
noordoostvariant - nader te onderzoeken. 
Doel van de presentatie is duidelijkheid verschaffen in de afwegingen van 
het college en draagvlak creëren bij de raad voor de uitwerking van deze 
variant. 

 

 
008 Kwalitatieve verbetering van recreatiepark De Zandloper. 

 
De fractie van het CDA heeft verzocht om agendering van dit onderwerp. 
De belangenvereniging 'De Zandloper' heeft op 16 februari 2009 een brief 
gezonden inzake mogelijkheden tot kwaliteitsverbetering van het park.  
De fractie van het CDA wil met de commissie en de portefeuillehouder 
hierover van gedachten wisselen. 

AI09.01380 

 
Overig. 
 
009 Besluitenlijst van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van 16 maart 

2009. 
 
De besluitenlijst is ter kennisname aangeboden. 

IR09.0119 

 
010 Termijnplanning. 

 
De termijnplanning is ter kennisname aangeboden. 

 

 
011 Sluiting. 

 
 

 


