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Oproep voor de vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van de 
gemeente Den Helder op woensdag 19 februari 2014 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis 
van Den Helder. 
 
Voorzitter:  W. Koning   
Commissiegriffier:  R. de Jonge 
 

 

 

 

A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen. 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 
 

 
003 Vaststelling agenda. 

 
IR14.0015 

 
Ter advisering 
 
004 Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Van Galenbuurt  

Zuid-Oost 2013. 
 
Het bestemmingsplan omvat het terrein tussen de Van Galenstraat, 
Javastraat, Polderweg en Hertzogstraat, ook wel Tjempaka-terrein 
genoemd. Inmiddels is dit terrein grotendeels herontwikkeld en in gebruik 
genomen. De locatie van de voormalige RK basisschool De Windwijzer moet 
nog herontwikkeld worden. De stedenbouwkundige randvoorwaarden 
hiervoor zijn in dit bestemmingsplan opgenomen. Er zijn twee zienswijzen 
ingediend. De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren. 
 
In uw vergadering van 25 november 2013 is discussie ontstaan over de 
toegestane hoogte van de bebouwing op de locatie van de Windwijzer  
(15 meter in plaats van 25 meter) in relatie tot de afspraken en 
overeenkomsten die met Woontij zijn aangegaan. Uw commissie heeft de 
portefeuillehouder verzocht inzage te geven in alle overeenkomsten en 
afspraken met Woontij met betrekking tot dit gebied. Bij de stukken treft u 
een memo van de portefeuillehouder aan waarin is aangegeven welke 
stukken ter inzage zijn aangeboden voorzien van een toelichting. 
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005 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van  
€ 125.000,- voor het inrichten van de openbare ruimte van het plein aan de 
Prinsenstraat. 
 
Een aantal Helderse ondernemers heeft een initiatief gepresenteerd voor 
een Horecaplein in de binnenstad van Den Helder. Het plan bestaat uit het 
aanpassen van bestaand vastgoed, sloop en nieuwbouw en de inrichting 
van het plein zelf. Overeenkomstig het op 12 juni 2013 aangenomen 
amendement (nr. 6.16) wordt thans voorgesteld het benodigde budget voor 
de voorbereidingskosten, ad. € 125.000,-  te onttrekken aan de reserve 
strategische visie. De commissie dient de raad over het voorstel te 
adviseren. 

RVO14.0005 

 
Presentatie 
 
006 Presentatie stand van zaken HVC en onderzoek verbetering 

materiaalhergebruik huishoudelijk afval. 
 
Ingevolge een toezegging van wethouder Den Dulk tijdens de behandeling 
van de programmabegroting 2014 houdt de wethouder een presentatie over 
de stand van zaken bij de HVC en het onderzoek naar de verbetering van 
het materiaalhergebruik huishoudelijk afval. 
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007 Sluiting. 

 
 

 


