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Oproep voor de vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en Beheer van de 
gemeente Den Helder op maandag 26 oktober 2009 om 19.30 uur in de Plaza van het stadhuis van 
Den Helder. 
 
Voorzitter: H.H. Abbenes   Commissiegriffier: R. de Jonge 
 

 
 
A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen. 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 
 

 
003 Vaststelling agenda. 

 
IR09.0519 

 
Ter advisering 
 
004 Voorstel tot het vaststellen van de Parkeervisie Den Helder 2009. 

 
De raad heeft bij de behandeling van het burgerinitiatief betreffende het 
parkeerterrein aan de Californiëstraat op maandag 12 oktober 2009 
aangegeven op 2 november 2009 de parkeervisie te willen behandelen. 
De onttrekking van het parkeerterrein aan de Californiëstraat aan de 
openbaarheid wordt vervolgens in de raadsvergadering daarna behandeld. 
De commissie dient een advies uit te brengen aan de raad. 

BL09.01785 

 
Ter bespreking  
 
005 Structuurvisie Provincie Noord-Holland. 

 
Het onderwerp is geagendeerd op verzoek van de fractie van D66. 
De fractie verzoekt het college van burgemeester en wethouders de 
raadscommissie in te lichten over de strekking van de structuurvisie zodat de 
partijen met vertegenwoordiging in de staten en de tweede kamer via een 
collectieve brief actie kunnen ondernemen. 

IR09.0516 

 
006 Conceptnota Wonen Den Helder 2009-2015. 

 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de conceptnota Wonen 
Den Helder 2009-2015 ter bespreking aangeboden aan de commissie 
Stadsontwikkeling en -beheer. 
De belangrijkste wijzigingen van het beoogde woonbeleid ten opzichte van 
de nota Wonen Den Helder 2003 worden aan de hand van een presentatie 
toegelicht. 

BL09.01739 
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A G E N D A 
 

 

Overig 
 
007 Besluitenlijst van de commissie Stadsontwikkeling en –beheer op  

5 oktober 2009. 
 
De besluitenlijst is ter kennisname. 

IR09.0517 

 
008 Termijnplanning. 

 
De termijnplanning is ter kennisname. 

IR09.0518 

 
009 Sluiting. 

 
 

 


