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Oproep voor de vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van de 
gemeente Den Helder op maandag 20 februari 2012 om 19.30 uur in de plaza 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. 

 
IR12.0078 

 
Ter bespreking 
 
004 Stand van zaken project begraafplaats in het kader van het 

uitvoeringsprogramma Helders Erfgoed. 
 
Dit onderwerp is op verzoek van wethouder Bruin geagendeerd. 
De Stichting Historische Grafmonumenten Den Helder geeft aan de hand 
van een presentatie uitleg over de uitvoering van het vastgestelde 
uitvoeringsprogramma Helders erfgoed. 
Daarbij wordt ook aandacht besteed aan het onderzoek naar de 
cultuurhistorische waarden van de historische begraafplaats op Huisduinen. 

IR12.0077 

 
005 Voortgang projecten Landschap Noord-Holland. 

 
Dit onderwerp is op verzoek van wethouder Bruin geagendeerd. 
Landschap Noord-Holland geeft aan de hand van een presentatie nadere 
uitleg over een aantal grote projecten die binnenkort gereed komen, 
waaronder kwelderherstel Balgzand, Nollenproject en Falga duinherstel. 

IR12.0075 

 
 
Ter advisering 
 
006 Voorstel tot het vaststellen van een verordening tot wijziging van de 

Bouwverordening 
 
Naar verwachting treedt het nieuwe Bouwbesluit op 1 april 2012 in werking. 
Gelijktijdig met het nieuwe Bouwbesluit treden ook wijzigingen van de 
Woningwet in werking. Daarmee wordt het aantal onderwerpen dat in de 
gemeentelijke bouwverordening moet worden geregeld, beperkt tot 3 
namelijk: stedenbouwkundige voorschriften, bouwen op verontreinigde 
bodem en procedurele welstandsvoorschriften. De voorliggende verordening 
is hierop gebaseerd. 
De commissie dient hierover de raad te adviseren. 

RVO11.0270 
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A G E N D A 
 

 

Overig 
 
007 Besluitenlijst van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van 6 februari 

2012. 
 
De besluitenlijst is ter kennisname. 

IR12.0076 

 
008 Termijnplanning. 

 
De termijnplanning is ter kennisname. 

IR12.0069 

 
009 Sluiting. 

 
 

 


