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Oproep voor de vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van de 
gemeente Den Helder op maandag 18 juni 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. 

 
IR12.0209 

 
Ter bespreking 
 
004 Inrichtingsplan VOF 't Oost, omzetten locatie Oost 2 naar natuurgebied. 

 
De raad heeft in oktober 2010 ingestemd met een voortzetting van VOF 't 
Oost in verkleinde vorm en 6 hectare vrijkomend grondgebied in te richten 
als natuurgebied. VOF 't Oost heeft een inrichtingsplan gemaakt en 
informeert de commissie hierover aan de hand van een presentatie. 
 

IR12.0208 

 
Ter advisering 
 
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 

 
006 Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Westoever 2011. 

 
Het bestemmingsplan Westoever 2011 voorziet in een actuele regeling voor 
het bedrijventerrein Westoever. De op het plan betrekking hebbende 
gebiedsgrenzen worden globaal gevormd door de Burgemeester Houwing- 
singel in het noorden, de Schootenweg in het westen, de Ravelijnweg in het 
zuiden en het water tussen de wijk Boatex in het oosten. 
Er zijn twee zienswijzen ingediend. Voorgesteld wordt deze zienswijzen te 
volgen. 
De commissie dient de raad hierover te adviseren. 

RVO12.0166 
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Oproep voor de vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van de 
gemeente Den Helder op maandag 18 juni 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 
 
007 Besluitenlijst van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van  

21 mei 2012. 
 
De besluitenlijst is ter kennisname. 

IR12.0207 

 
008 Termijnplanning. 

 
De termijnplanning is ter kennisname. 

IR12.0204 

 
009 Sluiting. 

 
 

 


