
BESLUITENLIJST VERGADERING VAN DE COMMISSIE STADSONTWIKKELING EN –BEHEER 
VAN 24 SEPTEMBER 2007. 
 
1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
Er zijn geen mededelingen. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een tweetal kredieten voor de instandhouding  
 van gemeentelijke eigendommen met monumentenstatus. 
Wethouder Boskeljon deelt mede dat hem uit recente berichtgeving is gebleken dat de gemeente 
geen eigenaar is van de onderhavige kerktoren. Op grond hiervan is de commissie van mening dat 
het voorstel in deze vorm niet behandeld kan worden in de raad. Het college wordt in overweging 
gegeven een nader voorstel in te dienen. 
 
5. Voorstel tot het verharden van de wandelroute in De Schooten. 
Na een toelichting door de indienende fractie (Progressief Den Helder) brengt wethouder Boskeljon 
een preadvies uit aan de commissie. Overwegende de huidige staat van de onderhavige groensingel, 
zijn twijfels over het draagvlak bij de omwonenden, een benodigd budget van € 50.000,- en de 
prioriteitstellingen binnen het budget voor Beheer Openbare Ruimte, raadt de wethouder het 
initiatiefvoorstel af. 
De commissie is in meerderheid van mening dat de voorgestelde voorzieningen onvoldoende prioriteit 
hebben bij de aanwending van het budget Beheer openbare ruimte en adviseert uw raad niet te 
besluiten overeenkomstig het voorstel van de fractie van Progressief Den Helder. 
 
6. Besluitenlijst commissie Stadsontwikkeling en –beheer van 3 september 2007. 
De besluitenlijst is voor kennisgeving aangenomen. 
 
7. Actiepuntenlijst. 
De actiepuntenlijst is voor kennisgeving aangenomen. 
De fractie van D66 wenst het OS&O-terrein geagendeerd zien voor deze commissie. 
De voorzitter deelt mee dat een dergelijk verzoek bij de agendacommissie dient te worden ingediend. 
 
8. Sluiting. 
De voorzitter informeert naar de behoefte aan een rondleiding bij de HVC en een bijeenkomst met 
Noordhollands Landschap en sluit hierna de vergadering. 
 


