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Oproep voor de vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van de gemeente  
Den Helder op maandag 4 februari 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. 

 
IR13.0035 

 
Ter advisering 
 
004 Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Willemsoord. 

 
Voor de ontwikkeling van Willemsoord tot een volwaardig en complementair 
stadsdeel is een bestemmingsplan noodzakelijk. Het voorliggende 
bestemmingsplan is gebaseerd op het uitwerkingsplan stadshart (2008),  
het visiedocument Willemsoord inclusief de paragrafen van de Cultuur 
Historische Waardestelling (2011) en een serie werksessies met inwoners, 
ondernemers en gebruikers (2011).  
De commissie was op 21 januari 2013 in meerderheid van mening dat het 
voorstel van het college van burgemeester en wethouders niet besluitrijp 
was. In deze vergadering worden de 10 gezamenlijke aandachtspunten van 
de fracties van de Stadspartij Den Helder, Behoorlijk Bestuur, de 
ChristenUnie, GroenLinks, de PvdA en de Vrije Socialisten behandeld en 
wordt nader bezien of het bestemmingsplan alsnog aan de raad kan worden 
aangeboden. 
De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren. 
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Oproep voor de vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van de gemeente  
Den Helder op maandag 4 februari 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 
 

 

005 Voorstel tot het vaststellen van de wijziging van de Verordening 
Parkeerbelastingen 2011 ten behoeve van parkeerregulerende maatregelen 
in het oostelijk deel van het centrum. 
 
Uit onderzoek is gebleken dat het wenselijk is het parkeren in het oostelijke 
deel van het centrum (Westgracht, Molenstraat-Zuid) te reguleren.  
Het college van burgemeester en wethouders stelt voor in dit gebied betaald 
parkeren in te voeren. Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk dat de 
raad de Verordening Parkeerbelastingen 2011 aanpast. Het voorliggende 
voorstel voorziet hierin. 
De commissie heeft het voorstel op 7 januari 2013 besluitrijp geacht.  
De raad heeft op 28 januari 2013 in meerderheid besloten het voorstel 
opnieuw te agenderen voor de commissie omdat er behoefte bestaat met de 
portefeuillehouder van gedachten te wisselen over de resultaten van de 
parkeerenquête. 
 

RVO12.0309 

 
Overig 
 
006 Besluitenlijst van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van  

21 januari 2012. 
 
De besluitenlijst is ter kennisname. 

IR13.0034 

 
007 Termijnplanning. 

 
De termijnplanning is ter kennisname. 

IR13.0021 

 
008 Sluiting. 

 
 

 


