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Oproep voor de vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van de gemeente  
Den Helder op maandag 27 maart 2017 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van  
Den Helder. 
 
Voorzitter:  C.M. Bazen   
Commissiegriffier:  R. de Jonge 
 

 

 

A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers 

 
 

 
003 Vaststelling agenda 

 
IR17.0038 

 
Ter advisering 
 
004 Voorstel tot het vaststellen van het beleidskader Openbare Ruimte in nieuw 

perspectief. 
 
Het beleidskader Openbare Ruimte in nieuw perspectief geeft inzicht op de 
beleidsuitgangspunten ten aanzien van het beheer en het onderhoud van de 
openbare ruimte. Daarbij wordt gekozen voor een gebiedsgerichte werkwijze 
die aansluit op de bredere wens om burgerinitiatieven meer ruimte te geven 
en vraagstukken meer naar buiten gericht te naderen. Het beleidskader 
geeft daarnaast handvatten voor een nadere afweging van de 
beheerniveau's vanuit de financiële kaders van de gemeente. De financiële 
consequenties worden meegewogen in de kadernota 2018-2021. 
De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. 
 

RVO17.0009 

 
005 Voorstel tot het coördineren van het bestemmingsplan en de 

omgevingsvergunning ten behoeve van de Lidl in Julianadorp. 
 
Lidl Nederland heeft aangegeven dat voor haar filiaal aan het Loopuytpark te 
Julianadorp behoefte is aan een nieuw filiaalconcept met uitbreiding.  
De uitbreiding is met name nodig voor de nevenruimte en het magazijn.  
Herontwikkeling van het totale perceel is de beste optie gebleken. De locatie 
voor de nieuwe winkel is waar nu het parkeerterrein en enkele woningen 
gelegen zijn. Omdat voor de beoogde plannen zowel een bestemmingsplan 
aan de raad wordt aangeboden die de ontwikkelingen mogelijk maken als 
een omgevegingsvergunning wordt ingediend, heeft de Lidl gevraagd de 
procedures te coördineren. Op grond van de Wet ruimtelijke ordening dient 
de raad hierover een besluit te nemen. 
De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. 

RVO17.0017 
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A G E N D A 
 

 

Overig 
 
006 Stand van zaken stedelijke vernieuwing. 

 
In iedere vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer wordt 
de stand van zaken gegeven door de wethouder over de ontwikkelingen met 
betrekking tot de projecten op het gebied van stadsvernieuwing. 
 

 

007 Sluiting 
 

 

 


