
Besluitenlijst commissie Stadsontwikkeling en -beheer op 26 oktober 2009. 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
 De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. 
 De fractie van het CDA stelt mevrouw Duijvelshoff-Ufkes voor als commissielid. 
 
2. Spreekrecht burgers.  
 De heer Van der Kraan en mevrouw Van Zutphen hebben ingesproken ten aanzien van  

punt 4, de parkeervisie. De voorzitter geeft de commissieleden in overweging de  
inspraakreacties te betrekken bij de behandeling van de parkeervisie. 

 
3. Vaststelling agenda. 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
Afhankelijk van het verloop van de vergadering wordt een nader ordevoorstel voorgelegd. 

  
4. Voorstel tot het vaststellen van de Parkeervisie Den Helder 2009. 

Het agendapunt is aan de hand van een korte presentatie ingeleid door de heer Wolters van 
de afdeling RWO. De vragen van de commissieleden zijn vervolgens beantwoord door de 
wethouders Turnhout-Van den Bosch en Fritzsche alsmede de heer Wolters. 
De commissie heeft niet tot een eensluidend advies kunnen komen en stelt voor het 
collegevoorstel als bespreekpunt te agenderen voor de raadsvergadering van 2 november 
2009. Er zijn geen specifieke debatonderwerpen benoemd. Er zijn wel amendementen 
aangekondigd door de fracties van D66, ChristenUnie en KiesKees.nl met betrekking tot de 
door de H.O.B. voorgestelde extra beslispunten, het aantal parkeerplaatsen op het 
Julianaplein en het realiseren van extra parkeerplaatsen in de binnenstad. 

 
5. Structuurvisie Provincie Noord-Holland. 

Wethouder Boskeljon verwijst naar raadsinformatiebrief nr. 96 (2009) waarin is aangegeven 
dat het college een afschrift van de zienswijze aan de raad toezend, zodat overleg kan 
worden gevoerd met de fracties in Provinciale Staten en de Tweede Kamer. 
De wethouder streeft, net als de fractie van D66, naar een breed gedragen zienswijze. 
Voorts wordt verwezen naar de inloop-bijeenkomst in schouwburg De Kampanje op  
10 november 2009.  

 
6. Conceptnota Wonen Den Helder 2009-2015. 

Dit agendapunt is vanwege het tijdstip van de vergadering doorgeschoven naar een volgende 
vergadering. 
 

7. Besluitenlijst van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van 5 oktober 2009. 
De besluitenlijst is voor kennisgeving aangenomen. 
 

8. Termijnplanning. 
De termijnplanning is voor kennisgeving aangenomen. 
 

9. Sluiting. 
De heer Koopman (PvdA) maakt melding van onduidelijke berichtgeving over het ophalen van 
plastic in de wijk Nieuw Den Helder. De publicaties in het Helders Weekblad komen niet 
overeen met de ophaalkalender. Wethouder Boskeljon zegt toe hierop actie te ondernemen. 

 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 


