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Oproep voor de vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van de gemeente  
Den Helder op maandag 22 september 2014 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van  
Den Helder. 
 
Voorzitter:  K. Bazen   
Commissiegriffier:  R. de Jonge 
 

  

A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen.  
 
002 Spreekrecht burgers.  
 
003 Vaststelling agenda. 

 
IR14.0102 

 
Ter informatie 
 
004 Presentatie geactualiseerde parkeerbalans. 

 
Op 15 april 2013 is de parkeerbalans in het stadshart aan de commissie 
gepresenteerd. Op basis van nieuwe tellingen is de parkeerbalans 
geactualiseerd en wordt deze wederom ter informatie aan de commissie 
gepresenteerd. 

AV14.00071 

 
Ter advisering 
 
005 Voorstel tot het onttrekken van gelden aan de reserves Vinkenterrein, 

Bodemsanering en Stationslocatie ten behoeve de sanering van het 
Vinkenterrein. 
 
Het college van burgemeester en wethouders stelt voor het Vinkenterrein te 
saneren voor een bedrag van € 1,4 mln. Ter gedeelte financiering wordt 
voorgesteld een bedrag van € 1.178.611,- te onttrekken uit drie reserves: 
Vinkenterrein, Bodemsanering en Sanering Stationslocatie. 
Het resterende bedrag wordt gefinancierd uit de ISV-gelden. 
De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. 

RVO14.0117 

 
006 Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Vogelbuurt 2014. 

 
Het bestemmingsplan beslaat de gehele wijk Vogelbuurt en wordt globaal 
begrensd door de Ruyghweg aan de noordzijde, de spoorlijn aan de 
westzijde, de spoorlijn tot aan de Fazantenstraat en vanaf dat punt de burg. 
Houwingsingel aan de zuidzijde en het Marine Sportpark aan de oostzijde. 
Gedurende de termijn dat het ontwerp bestemmingsplan ter inzage heeft 
gelegen, hebben wij geen zienswijzen ontvangen. Voorgesteld wordt een 
ambtshalve wijziging aan te brengen ten opzichte van het ontwerp. 
De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. 

RVO14.0114 
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A G E N D A 
 

 

007 Presentatie intitiatieven toeristische ontwikkeling. 
 
De fracties van het CDA en de Stadspartij Den Helder hebben de wens om 
meer zicht te krijgen op het gemeentelijk kader voor initiatieven in het kader 
van de toeristische ontwikkeling en de afwegingen die het college van 
burgemeester en wethouders in de besluitvorming daarover maakt. De 
portefeuillehouder houdt een presentatie over de wijze waarop actuele 
initiatieven worden opgepakt door de ambtelijke organisatie en het college. 
 

 

008 Sluiting. 
 


