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Oproep voor de vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van de 
gemeente Den Helder op maandag 10 september 2012 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis 
van Den Helder. 
 
Voorzitter:  J.P. Verhoef   
Commissiegriffier:  R. de Jonge 
 

 
 
A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen. 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 
 

 
003 Vaststelling agenda. 

 
IR12.0255 

 
 
Ter advisering 
 
004 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van  

€ 200.000,- voor de renovatie van de parkeergarage Koninckshoek. 
 
Met het vaststellen van de parkeervisie in 2009 heeft uw raad besloten de 
parkeergarage Koninckshoek kwalitatief op te waarderen. Het college van 
burgemeester en wethouders vraagt thans een krediet van € 200.000,- voor 
het treffen van de nodige voorbereidingen, inclusief het opstellen van een 
definitief ontwerp met voorwaarden en uitgangspunten. Op basis hiervan 
wordt in januari 2013 een kredietvoorstel voor de realisatie aan uw raad 
voorgelegd. 
De commissie dient hierover de raad te adviseren. 
 

RVO12.0235 

 
005 Voorstel tot het vaststellen van de Stuctuurvisie Den Helder 2025 en de 

planMER Structuurvisie Den Helder 2025. 
 
In de Strategische Visie 2020 is de behoefte aangegeven om de zes doelen 
van de Strategische Visie te vertalen in een samenhangend, overkoepelend 
en ruimtelijk beleidskader.  
De structuurvisie brengt verband aan tussen de projecten en programma’s 
waar Den Helder nu en in de komende jaren aan werkt.  
De commissie dient de raad hierover te adviseren. 
 

RVO12.0159 

 
 



¥ 

 
 
Oproep voor de vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van de 
gemeente Den Helder op maandag 10 september 2012 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis 
van Den Helder. 
 
Voorzitter:  J.P. Verhoef   
Commissiegriffier:  R. de Jonge 
 

 
 
A G E N D A 
 

 

Overig 
 
006 Besluitenlijst van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van  

2 juli 2012. 
 
De besluitenlijst is ter kennisname. 

IR12.0253 

 
007 Termijnplanning. 

 
De termijnplanning is ter kennisname. 

IR12.0252 

 
008 Sluiting. 

 
 

 


