¥
Oproep voor de vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van de
gemeente Den Helder op maandag 8 oktober 2012 om 19.30 uur in de Plaza van het stadhuis van
Den Helder.
Voorzitter:
Commissiegriffier:

J.P. Verhoef
R. de Jonge

AGENDA

001

Opening en mededelingen.

002

Spreekrecht burgers.

003

Vaststelling agenda.

IR12.0279

Ter advisering
004

Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk beleid ten aanzien van aanen uitbouwen en bijgebouwen bij woningen.

RVO12.0251

Voorgesteld wordt het beleid ten aanzien van de bouw- en gebruiksmogelijkheden op erven bij woningen te verruimen. Hiermee wordt het
mogelijk op het eigen erf gerealiseerde of te realiseren bouwwerken te
gebruiken voor de functie wonen. Op deze wijze wordt tegemoet gekomen
aan wensen om woningen levensloopbestendiger te maken, danwel te
voorzien van een mogelijkheid tot het verzorgen van een familielid.
De commissie dient de raad hierover te adviseren.
005

Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Oud Den Helder 2012.

RVO12.0253

Het bestemmingsplan Oud Den Helder 2012 voorziet in een actuele regeling
voor de wijk Oud Den Helder. Het plangebied wordt begrensd door de
Zeepromenade in het noorden, de PWA-singel in het oosten en zuiden en
de Abel Tasmanstraat en de Coenraad Botstraat in het westen. Gedurende
de zes weken dat het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage heeft gelegen,
zijn geen zienswijzen ingediend.
De commissie dient de raad hierover te adviseren.
Ter meningsvorming
006

Opiniërend overleg (ver)plaatsing en vergroting windmolens Ambachtsweg.
Het college van burgemeester en wethouders heeft aangegeven niet mee te
willen werken aan een onderzoek ten behoeve van een alternatieve locatie
voor de nieuwe windmolens aan de Ambachtsweg.
De portefeuillehouder geeft een toelichting op het collegestandpunt en de
overwegingen en wil graag met de commissieleden van gedachten wisselen
over de voor- en nadelen van het verzoek van de heer Langelaan.

IR12.0273

¥
Oproep voor de vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van de
gemeente Den Helder op maandag 8 oktober 2012 om 19.30 uur in de Plaza van het stadhuis van
Den Helder.
Voorzitter:
Commissiegriffier:

J.P. Verhoef
R. de Jonge

AGENDA

Overig
007

Besluitenlijst van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer op maandag
24 september 2012.

IR12.0277

De besluitenlijst is ter kennisname.
008

Termijnplanning.
De termijnplanning is ter kennisname.

009

Sluiting.

IR12.0278

