
Besluitenlijst commissie Stadsontwikkeling en -beheer van 25 november 2013. 
 
Aanwezig: 
N. de Haan (Behoorlijk Bestuur); C.M. Bazen, W. Burggraaff (CDA); M. Boessenkool en  
M. Hoekstra-Timmers (GroenLinks); J.P. Verhoeff (D66); M.L.C. Nihot (Helder Onafhankelijk!);  
A.J. Pruiksma (PvdA); B. ten Brinke en P. Koopman (Stadspartij Den Helder); C. van Driesten  
(Vrije Socialisten); L.R. Bekker (VVD). 
 
Voorzitter W. Koning; commissiegriffier R. de Jonge. 
Portefeuillehouder: P.N. Bruin 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
 De voorzitter, de heer Koning, opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 Er zijn geen mededelingen. 

  

2. Spreekrecht burgers.  
De heer Vlaming van Perspectief Noord-Holland B.V spreekt namens Woontij in ten aanzien 
van agendapunt 4, het bestemmingsplan Van Galenbuurt Zuid-Oost 2013. 
De voorzitter geeft de commissie in overweging de inspraakreactie te betrekken bij de 
beraadslagingen. 

 
3. Vaststelling agenda. 
 De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
  
4. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Van Galenbuurt  

Zuid-Oost 2013. 
Naar aanleiding van de inspraakreactie 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. 
De commissie acht het voorstel niet besluitrijp en verzoekt de portefeuillehouder inzage te 
geven in alle overeenkomsten en afspraken met Woontij met betrekking tot dit gebied. 
Wethouder Bruin zegt toe dat de gevraagde stukken op de gebruikelijke wijze onder 
geheimhouding ter inzage worden aangeboden. 
Het onderwerp wordt opnieuw geagendeerd voor deze commissie. 

 
5. Voorstel tot het vaststellen van het beheerplan Stedelijk Groen 2014-2017. 

Wethouder Bruin geeft aan dat de ‘natuuratlas Den Helder’ nog wordt toegevoegd aan het 
beheerplan. 

 De commissie adviseert het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de eerstvolgende 
raadsvergadering. De fractie van GroenLinks beraadt zich nog op een amendement met 
betrekking tot het onderhoudsbudget. 
 

6. Voorstel tot het vaststellen van het beheerplan Verkeerstekens en Straatmeubilair  
2013-2016. 
De commissie adviseert het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de eerstvolgende 
raadsvergadering. 

 
7. Sluiting. 
 Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering (circa 21.50 uur). 


