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Oproep voor de vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van de gemeente  
Den Helder op maandag 29 mei 2017 om 19.30 uur in de Plaza van het stadhuis van Den Helder. 
 
Voorzitter:  C.M. Bazen   
Commissiegriffier:  M. Huisman 
 

 

 

A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen. 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 
 

 
003 Vaststelling agenda. 

 
IR17.0075 

 
Ter advisering 
 
004 Voorstel tot het inzetten van een bestemmingsreserve voor herstel en 

herbestemming van het Logementsgebouw (het casino) in Huisduinen. 

 

Het Logementsgebouw is een zeer bijzonder gebouw binnen het oorlogserfgoed 

van Den Helder, maar ook binnen het oorlogserfgoed van Nederland.  

De afgelopen periode hebben BOEi, Zeestad CV/BV en Stichting Stelling  

Den Helder de plannen verder uitgewerkt om het Logementsgebouw te 

ontwikkelen als Atlantikwall Expeditie Centrum (een bezoekerscentrum met een 

interactieve presentatie). De initiatiefgroep Atlantikwall, Zeestad CV/BV en  

De Stichting Stelling hebben voor deze ontwikkeling Waddenfondssubsidie 

aangevraagd. In augustus 2016 is de gehele subsidieaanvraag van bijna 1 miljoen 

euro door het Waddenfonds toegekend. Voorgesteld wordt het bedrag uit de 

bestemmingsreserve definitief beschikbaar te stellen voor het herstel en de 

herbestemming van het Logementsgebouw. 
De commissie dient de raad over dit voorstel te adviseren.  
 

RVO17.0029 

 
Ter bespreking 
 
005 Tussenrapportage Zeestad tweede halfjaar 2016. 

 
Het college van burgemeester en wethouders rapporteert twee keer per jaar over 
Zeestad om de raad inzicht te geven in de ontwikkelingen.  
De rapportage wordt in de commissie besproken. 

ID17.01650 

 
006 Tussenrapportage Willemsoord tweede halfjaar 2016. 

 
Het college van burgemeester en wethouders rapporteert twee keer per jaar over 
Willemsoord om de raad inzicht te geven in de ontwikkelingen.  
De rapportage wordt in de commissie besproken. 

ID17.01667 
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A G E N D A 
 

 

007 Stand van zaken stadsvernieuwing. 
 
In iedere vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer wordt 
de stand van zaken gegeven door de wethouder over de ontwikkelingen met 
betrekking tot de projecten op het gebied van stadsvernieuwing. 
 

 

008 Sluiting. 
 

 

 


