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Oproep voor de vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van de gemeente  
Den Helder op maandag 7 mei 2012 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. 

 
IR12.0162 

 
 
Ter advisering 
 
004 Voorstel tot wijziging van de eerste fase Uitwerkingsplan Stadshart en de 

planperiode van de exploitatie te verlengen tot 31 december 2018. 
 
Voorgesteld wordt de herinrichting van de Beatrixstraat en de ontwikkeling 
van de Kop Halter Spoorstraat toe te voegen aan de eerste fase van het 
Uitwerkingsplan Stadshart. Voorts wordt voorgesteld de projecten Kop 
Beatrixstraat, Stationsgebied en Spoorstraat Oost inhoudelijk te wijzigen. 
Deze wijzigingen zijn met een verlenging van de exploitatieperiode mogelijk, 
mits een deel van het vastgoed om niet en een ander deel van het vastgoed 
zonder toerekening van rente wordt overgedragen aan Zeestad. 
De commissie dient de raad hierover te adviseren. 
 

RVO12.0168 

 
005 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van € 1.330.000,- voor 

uitbreiding van de parkeergarage aan de Sluisdijkstraat. 
 
Voorgesteld wordt voor de uitbreiding van de parkeergarage Sluisdijkstraat 
aan de noord- en zuidzijde een budget beschikbaar te stellen van 
 € 1.330.000,-. Met de uitbreiding worden 181 openbare parkeerplaatsen 
toegevoegd aan het parkeerareaal. Om de lasten die voortvloeien uit de 
investering te kunnen opvangen binnen de totale parkeerexploitatie, wordt 
de raad gevraagd een bedrag van € 494.000,- te onttrekken aan de 
algemene reserve en toe te voegen aan de egalisatiereserve exploitatie 
parkeren. De oplevering van de uitbreiding is voorzien in mei/juni 2013.  
De commissie dient de raad hierover te adviseren. 
 

RVO12.0106 

 
 



¥ 

 
 
Oproep voor de vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van de gemeente  
Den Helder op maandag 7 mei 2012 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 
 

 

Overig 
 
006 Besluitenlijst van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van  

16 april 2012. 
 
De besluitenlijst is ter kennisname. 

IR12.0160 

 
007 Termijnplanning. 

 
De termijnplanning is ter kennisname. 

IR12.0159 

 
008 Sluiting. 

 
 

 


