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Oproep voor de vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van de gemeente  
Den Helder op 11 september 2017 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van Den Helder. 
 
Voorzitter:  P.R. Reenders   
Commissiegriffier:  R. de Jonge 
 

 

 

A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers 

 
 

 
003 Vaststelling agenda 

 
IR17.0119 

 
Ter advisering. 
 
004 Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Postkantoor 2017. 

 
Het bestemmingsplan is opgesteld vanuit de wens om het gebouw van het 
voormalige postkantoor aan de Middenweg in Den Helder te behouden.  
In het bestemmingsplan wordt het gebouw conserverend bestemd en 
worden de gebruiksmogelijkheden verruimd om een goede blijvende 
invulling aan het gebouw te kunnen geven. Het ontwerp bestemmingsplan 
heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Binnen deze periode zijn 
door vier personen/instanties zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen en de 
reactie daarop wordt behandeld in de “Nota van beantwoording ontwerp 
bestemmingsplan Postkantoor 2017”. Daarnaast worden in de Nota van 
beantwoording tevens ambtshalve voorstellen gedaan tot wijzigingen naar 
aanleiding van tussentijds gewijzigd beleid/ ingediende aanvragen en 
geconstateerde omissies. 
De commissie adviseert de raad over het voorstel. 

RVO17.0047 

 
005 Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Julianadorp 2017. 

 
Het bestemmingsplan voorziet in een actuele bestemmingsregeling voor de 
gebieden Vogelzand, Middelzand, Kruiszwin, Doorzwin, Zwanenbalg, 
Boterzwin en Malzwin in Julianadorp.Het ontwerp bestemmingsplan heeft 
gedurende zes weken ter inzage gelegen. Binnen deze periode zijn twee 
zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn van commentaar voorzien in de 
Nota van Beantwoording ontwerp bestemmingsplan Julianadorp 2017. In de 
Nota van beantwoording worden ook ambtshalve wijzigingsvoorstellen 
gedaan. 
De comnissie adviseert de raad over het voorstel. 

RVO17.0048 
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A G E N D A 
 

 

 
Ter bespreking. 
 
006 Initiatief tot het realiseren van een park tussen het Willem Alexanderhof en 

het oude Juliandorp. 
 
In de commissievergadering van 8 mei 2017 heeft de portefeuillehouder 
toegezegd in september de discussie te willen aangaan aan de hand van 
drie scenario's. De toelichting wordt mondeling verstrekt. 

AV17.00053 

   
007 Tussenrapportage over Zeestad eerste halfjaar 2017. 

 
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. 

ID17.03381 
 

   
008 Tussenrapportage over Willemsoord eerste halfjaar 2017. 

 
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. 
 

ID17.03383 

009 Sluiting 
 

 

 


