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Oproep voor de vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van de 
gemeente Den Helder op maandag 3 juni 2013 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van  
Den Helder. 
 
Voorzitter:  J.P. Verhoef 
Commissiegriffier:  R. de Jonge 
 

 

 

A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen. 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 
 

 
003 Vaststelling agenda. 

 
IR13.0223 

 
Ter advisering 
 
004 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van € 450.000,- voor de 

implementatie van de eerste fase van het parkeerroute-informatiesysteem 
 
Met de vaststelling van de Parkeervisie in november 2009 heeft de raad 
besloten een parkeerroute-informatiesysteem in te voeren. Het college van 
burgemeester en wethouders stelt de raad thans voor hiervoor een krediet 
van € 450.000,- beschikbaar te stellen. 
Met de invoering van het informatiesysteem wordt beoogd de periodieke 
parkeerdruk in en rond het centrum te beperken. 
De commissie dient hierover de raad te adviseren. 

RVO13.0053 

 
005 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van € 299.000,- voor het 

uitvoeren van een kwaliteitsimpuls in de parkeergarage Koninckshoek. 
 
Op 17 september 2012 heeft de raad besloten een voorbereidingskrediet 
van € 200.000,- beschikbaar te stellen voor de renovatie van de 
parkeergarage Koninckshoek. Thans stelt het college van burgemeester en 
wethouders voor een krediet van € 299.000,- beschikbaar te stellen voor het 
uitvoeren van de werkzaamheden. Met de renovatie wordt beoogd meer 
veiligheid, duurzaamheid en gebruiksgemak te bieden. 
De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren. 

RVO13.0065 

 
006 Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Zeegebied 2013. 

 
Het bestemmingsplan Zeegebied 2013 voorziet in een actuele regeling voor 
die delen van de Noordzee en Waddenzee behorende bij het grondgebied 
van de gemeente Den Helder. 
Gedurende de termijn dat het ontwerp bestemmingsplan ter inzage heeft 
gelegen, zijn geen zienswijzen ontvangen. 
De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren. 

RVO13.0051 

 



¥ 

 
 
Oproep voor de vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van de 
gemeente Den Helder op maandag 3 juni 2013 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van  
Den Helder. 
 
Voorzitter:  J.P. Verhoef 
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A G E N D A 
 

 

007 Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan De Nieuwe Haven 
2013. 
 
Het bestemmingsplan voorziet in een actuele regeling op de marinehaven 
(de Nieuwe Haven), de naastgelegen waterlopen en een stukje 
industrieterrein gelegen tussen de Zeedoksluis en de marinehaven in Den 
Helder. Gedurende de termijn dat het ontwerp bestemmingsplan ter inzage 
heeft gelegen, zijn er geen zienswijzen ontvangen.  
De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren. 

RVO13.0060 

 
008 Sluiting. 

 
 

 


