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Oproep voor de vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en Beheer van de 
gemeente Den Helder op maandag 7 december 2009 om 19.30 uur in de trouwzaal 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. 

 
IR09.0603 

 
Ter bespreking 
 
004 Concept-nota Wonen Den Helder 2009-2015. 

 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de concept-nota Wonen 
Den Helder 2009-2015 ter bespreking aangeboden aan de commissie 
Stadsontwikkeling en -beheer. De belangrijkste wijzigingen van het beoogde 
woonbeleid ten opzichte van de Nota Wonen Den Helder 2003 worden aan 
de hand van een presentatie toegelicht. 

BL09.01739 

 
Ter advisering 
 
005 Voorstel tot het vaststellen van de Stimuleringsregeling gevelopwaardering 

winkelpanden Stadshart Den Helder. 
 
Met de stimuleringsregeling wordt beoogd het imago van de binnenstad te 
verbeteren door een opwaardering van het winkelgebied te bevorderen.  
De regeling is bedoeld voor ondernemers in het stadshart die zijn gevestigd 
aan de Spoorstraat, Keizerstraat, Koningstraat en de Beatrixstraat. Voor de 
uitvoering van de regeling is een budget van 60.000 euro beschikbaar.  
De commissie dient hierover advies uit te brengen. 

BL09.01626 

 
006 Voorstel tot het vaststellen van de beleidsvisie Kleine Windmolens. 

 
De gemeente is meerdere malen geconfronteerd met een verzoek om 
medewerking voor het plaatsen van een kleine windturbines (KWT's).  
De gemeente heeft hiervoor nog geen beleid vastgesteld. Omdat de 
gemeente positief staat tegenover het opwekken van windenergie door 
KWT's en om wildgroei te voorkomen, is een integraal afwegingskader 
opgesteld. 
De commissie dient hierover advies uit te brengen. 

BL09.01817 
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A G E N D A 
 

 

Overig 
 
007 Voorstel tot het ontrrekken van een bedrag van 672.000 euro aan de 

algemene reserve voor de reconstructie van het kruispunt Schootenweg-
Kievitstraat en het uitvoeren van uitgesteld onderhoud aan wegen. 
 
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2008 is het saldo van de 
onderhoudsvoorziening wegen, ad. 1,235 mln. toegevoegd aan de 
algemene reserve. Thans wordt voorgesteld een bedrag van 672.000 euro 
te onttrekken aan de algemene reserve ten behoeve vande reconstructie 
van het kruispunt Schootenweg/Kievitstraat, groot onderhoud aan 
Loodsgracht, Molengracht en Westgracht (2010) en planmatig onderhoud 
aan de Van Foreestweg (2010).  
De commissie dient hierover een advies uit te brengen. 

BL09.01992 

 
 
008 Besluitenlijst van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van  

23 november 2009. 
 
De besluitenlijst is ter kennisname. 

IR09.0601 

 
009 Termijnplanning. 

 
De termijnplanning is ter kennisname. 

IR09.0600 

 
010 Sluiting. 

 
 

 


