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Oproep voor de vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en Beheer van de 
gemeente Den Helder op 7 september 2009 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van  
Den Helder. 
 
Voorzitter: J.D. de Bruin   Commissiegriffier: R. de Jonge 
 

 
 
A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen. 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 
 

 
003 Vaststelling agenda. 

 
IR09.0436 

 
Ter advisering 
 
004 Voorstel tot vaststelling van een gemeentelijk rioleringsplan voor de 

planperiode 2009-2013. 
 
Op grond van artikel 18 van de Financiële verordening gemeente  
Den Helder biedt het college van burgemeester en wethouders tenminste 
eens in de vier jaar aan de raad een rioleringsplan aan. Thans is het 
gemeentelijk rioleringsplan voor de periode 2009-2013 ter vaststelling 
aangeboden. In het rioleringsplan 2009-2013 is voorts aangegeven hoe de 
gemeente Den Helder invulling wil geven aan de zorgtaken als bedoeld in de 
Wet gemeentelijke watertaken. 
De commissie dient hierover advies uit te brengen aan de raad. 
 

BL09.00991 

 
005 Burgerinitiatief betreffende het aanbrengen van openbare verlichting op het 

fietspad achter de Schoenerstraat. 
 
Op 19 februari 2008 heeft mevrouw F.C. Veen, namens de buurtbewoners 
van de Schoenerstraat e.o., een burgerinitiatief ingediend bij uw raad. Het 
voorstel betreft het verzoek tot het plaatsen van openbare verlichting op het 
fietspad achter de Schoenerstraat. Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 30 juni 2009 met raadsinformatiebrief nr. 63 (2009) de 
raad geïnformeerd over de ontwikkeling van duurzame openbare verlichting 
in de gemeente. In deze raadsinformatiebrief is opgenomen dat het college 
bij wijze van uitzondering voornemens is tot het aanbrengen van openbare 
verlichting op het onderhavige fietspad.  
De raad dient over het burgerinitiatief nog een besluit te nemen. 
 

RB09.0110 

 



¥ 

 
 
Oproep voor de vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en Beheer van de 
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A G E N D A 
 

 

 
Overig 
 
006 Besluitenlijst van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van  

24 augustus 2009. 
 
De besluitenlijst is ter kennisname. 

IR09.0432 

 
007 Termijnplanning. 

 
De termijnplanning is ter kennisname. 

IR09.0433 

 
008 Sluiting. 

 
 

 


