¥
Oproep voor de vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van de gemeente
Den Helder op maandag 21 september 2015 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van
Den Helder.
Voorzitter:
Commissiegriffier:

P.R. Reenders
R. de Jonge

AGENDA

001

Opening en mededelingen.

002

Spreekrecht burgers.

003

Vaststelling agenda.

IR15.0136

Ter advisering.

004

Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van € 4,7 mln. voor de
verwerving van de benodigde gronden en de realisatie van de
Noorderhaaks, inclusief deelprojecten.
De raad heeft het college opgedragen een voorstel aan de raad voor te
leggen voor de aanleg van de Noorderhaaks. Het college stelt thans de raad
voor een krediet van € 4,7 mln beschikbaar te stellen. De investering wordt
deels bekostigd door een provinciale subsidie en deels vanuit gemeentelijke
reserveringen.
De commissie dient de raad over het voostel te adviseren.

RVO15.0084

¥
Oproep voor de vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van de gemeente
Den Helder op maandag 21 september 2015 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van
Den Helder.
Voorzitter:
Commissiegriffier:

P.R. Reenders
R. de Jonge

AGENDA
005

Voorstel tot het vaststellen van de Welstandsnota 2015 en de voorgestelde
wijziging van de reclamenota "Bedrijven (positief) in beeld".

RVO15.0079

Op 17 maart 2014 heeft de raad de kaderstelling voor de herziening van de
Welstandsnota vastgesteld. Thans wordt de raad voorgesteld de op deze
kaderstelling hierziene nota, de Welstandsnota 2015, vast te stellen.
De nota is helder en compact geworden met het accent op behoud en
stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit.
De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel.
006

Voorstel 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. Het logementsgebouw vormt samen met de loods en het
poortgebouw een monumentaal complex dat op de lijst van
Rijksmonumenten is geplaatst. Het voornemen is het gebouw te ontwikkelen
als Atlantikwall Expeditie Centrum, een bezoekerscentrum met een
interactieve presentatie. Uitvalsbasis voor een bezoek aan de Stelling van
Den Helder en de Atlantikwall in Den Helder en het Waddengebied.
Voorgesteld wordt (financiële) ondersteuning te bieden, door cofinanciering
van Waddenfondssubsidie.
De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel.

007

Sluiting

RVO15.0094

