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Oproep voor de vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van de gemeente  
Den Helder op 21 mei 2012 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van Den Helder. 
 
Voorzitter:  W. Koning 
Commissiegriffier:  R. de Jonge 
 

 
 
A G E N D A 
 

 

 
 
001 Opening en mededelingen. 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 
 

 
003 Vaststelling agenda. 

 
IR12.0178 

 
Ter advisering 
 
004 Voorstel tot het afgeven van verklaring van geen bedenkingen voor de bouw 

van een woon-zorgcomplex aan de Molukkenstraat. 
 
Het college van burgemeester en wethouders is voornemens een 
vergunning te verlenen voor de bouw van een woon-zorgcomplex aan de 
Molukkenstraat. Tegen dit voornemen zijn zes zienswijzen ingediend, 
betreffende de bouwhoogte, de vrees voor parkeerdruk en toename van 
verkeersbewegingen. De zienswijzen hebben het college geen aanleiding 
gegeven het voornemen te wijzigen. De raad wordt daarom voorgesteld een 
verklaring van geen bedenkingen af te geven. 
De commissie dient de raad hierover te adviseren. 
 

RVO12.0181 

 
005 Voorstel tot het vaststellen van de reclamenota "Bedrijven in beeld" en de 

gewijzigde welzijnsparagraaf "reclame uitingen" van de welstandsnota. 
 
Het reclamebeleid van de gemeente Den Helder is toe aan een actualisatie. 
De thans voorliggende reclamenota "Bedrijven in Beeld" dient ertoe de 
wildgroei tegen te gaan, alsmede aan degenen die een reclame-uitleg willen 
plaatsen vooraf meer duidelijkheid te geven over het gemeentelijk beleid.  
De kern van de wijzigingen ten opzichte van de huidige nota is dat deze nota 
is aangevuld met de nieuwste reclamesoorten en dat de gebiedsgerichte 
criteria zijn uitgebreid. De commissie heeft in september 2011 het college 
van burgemeester en wethouders verzocht in nader overleg te treden met de 
Detailhandels Federatie Den Helder en een meer gedragen voorstel aan de 
raad voor te leggen. De Federatie heeft nu aangegeven achter de 
reclamenota te staan. 
De commissie dient de raad hierover te adviseren. 
 

RVO12.0169 
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A G E N D A 
 

 

Overig 
 
006 Besluitenlijst van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van  

7 mei 2012. 
 
De besluitenlijst is ter kennisname. 

IR12.0174 

 
007 Termijnplanning. 

 
De termijnplanning is ter kennisname. 

IR12.0177 

 
008 Sluiting. 

 
 

 


