
¥ 

 
 
Oproep voor de vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van de gemeente  
Den Helder op maandag 25 november 2013 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. 

 
IR13.0337 

Ter advisering 
   
004 Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Van Galenbuurt  

Zuid-Oost 2013. 
 
Het Tjempaka-terrein is grotendeels herontwikkeld en in gebruik genomen. 
Het college van burgemeester en wethouders was in eerste instantie 
voornemens dit terrein op te nemen in het bestemmingsplan voor de 
stationslocatie. Omdat dit bestemmingsplan vertraging heeft opgelopen, is er 
nu voor gekozen het Tjempaka-terrein in een separaat bestemmingsplan 
vast te leggen. Er zijn twee zienswijzen ingediend. 
De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren. 

RVO13.0166 

 
005 Voorstel tot het vaststellen van het beheerplan Stedelijk Groen 2014-2017. 

 
In het beheerplan wordt omschreven wat de beheervisie op het stedelijk 
groen is, welk areaal aanwezig is in de gemeente, welke maatregelen nodig 
zijn om het op het gewenste niveau te onderhouden, wat er aan knelpunten 
speelt en wat de kosten zijn voor het onderhouden van de groenvoorziening. 
De raad dient dit beheersplan vanuit zijn kaderstellende rol vast te stellen. 
Het agendapunt wordt ingeleid aan de hand van een presentatie. 
De commissie wordt gevraagd de raad over het voorstel te adviseren. 

RVO13.0144 

 
006 Voorstel tot het vaststellen van het beheerplan Verkeerstekens en 

Straatmeubilair 2013-2016. 
 
In het beheerplan wordt omschreven aan welke wet- en regelgeving moet 
worden voldaan, welk areaal aanwezig is, welke maatregelen en 
hulpmiddelen benodigd zijn voor het beheer en onderhoud en welk budget 
hiervoor benodigd is. De raad dient het beheerplan vanuit zijn 
kaderstellende rol vast te stellen. 
De commissie wordt gevraagd de raad over het voorstel te adviseren. 

RVO13.0160 

 
007 Sluiting. 

 
 

 


