
 
 
 
Besluitenlijst commissie Stadsontwikkeling en -beheer van 16 maart 2009. 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Mevrouw van der Brug-Kuiper heeft ingesproken over agendapunt 4. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  
 
Ter advisering. 
 
4.  Burgerinitiatief naamswijziging Churchillpark in Timorpark. 
De commissie adviseert unaniem het burgerinitiatief over te nemen en de naam van het Churchillpark 
te wijzigen in Timorpark. Voorts adviseert de commissie een door de griffier op te stellen 
ontwerpbesluit te agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van 23 maart 2009.  
 
Wat betreft het burgerinitiatief inzake de naamswijziging van het speel- en sportlandje aan de 
Celebesstraat in Romerlandje zegt de portefeuillehouder toe dat het college ter zake een voorstel aan 
de raad zal overleggen.  
 
5.  Voorstel tot het opstarten van de vrijstellingsprocedure ex artikel 19, lid 1 Wet op de 

Ruimtelijke Ordening (WRO) voor de realisatie van 10 Restinn verblijven op perceel 
Middenvliet 7 te Den Helder. 

Na de beantwoording van vragen van een aantal fracties over eventuele precedentwerking, de 
verhouding van de aanvraag ten opzichten van de nota kamperen bij de boer c.q. het gemeentelijk 
beleid adviseert de commissie het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van 
23 maart 2009. De fractie van het CDA geeft aan het voorstel mee terug te nemen naar de fractie. 
 
6.  Voorstel het terrein dat is gelegen aan de Van Galenstraat/Hertzogstraat op grond van 

artikel 9 van de Wegenwet te onttrekken aan het openbaar vervoer. 
Uit de beraadslagingen is naar voren gekomen dat voor de raadsbehandeling nog een drietal 
bespreekpunten voorliggen, te weten: de parkeernota, het aantal parkeervoorzieningen en de tijdelijke 
parkeervoorzieningen.  
De commissie adviseert het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de raadsvergadering van 23 
maart 2009.  
 
Overig. 
 
7. Besluitenlijst van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van 2 maart 2009. 
De besluitenlijst is voor kennisgeving aangenomen. 
 
8. Termijnplanning 
De termijnplanning is voor kennisgeving aangenomen.  
 
9. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
  


