
Besluitenlijst commissie Stadsontwikkeling en -beheer van 6 oktober 2014. 
(BSL14.0051) 

 
Aanwezig: 
N. de Haan, R. van Wamel (Behoorlijk Bestuur); G. Duijvelshoff (CDA); H. Mosk, H. Verhoef (D66);  
F. van Vliet (GroenLinks); J. Vlaming, O. van Velsen (Helder Onafhankelijk!); B. Blom, P. Blank 
(PvdA); C. Assorgia, U. Smit (Stadspartij Den Helder); L. Bekker, J. Kostelijk (VVD);  
M. Faas-Soumeru, J. van Donkelaar (ChristenUnie); F. Piekhaar en M. Juffermans (Vrije Socialisten). 
 
Voorzitter:   C. Bazen 
commissiegriffier:  R. de Jonge 
Portefeuillehouders:  J. van Dongen (t/m inleiding agendapunt 5) 
 

 
 
1. Opening en mededelingen. 
 De voorzitter, de heer Bazen, opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

  

2. Spreekrecht burgers.  
Katelijne van Spronsen, directeur van de Helderse Vallei spreekt in ten aanzien van de 
voormalige boswachterswoning (agendapunt 4).  
De voorzitter geeft aan dat de wethouder met een ordevoorstel komt ten aanzien van dit 
onderwerp. 
 

3. Vaststelling agenda. 
Wethouder Van Dongen stelt de commissie voor agendapunt 4 van de agenda af te halen. 
Reden is dat het college van burgemeester en wethouders meer tijd nodig heeft om de 
commissie een integraal document aan te bieden waarbij de kaders voor de invulling van het 
gebied beter zijn in gebed en er een objectieve beoordeling van initiatieven kan plaatsvinden.  
De inspraakreactie wordt hierbij betrokken. De wethouder biedt aan eventuele vragen van de 
fracties schriftelijk te beantwoorden. 
De commissie stemt in met het ordevoorstel. 
 

4. Kaders en randvoorwaarden voormalige boswachterswoning. 
Dit onderwerp is van de agenda verwijderd. 
 

5. Stand van zaken Nollenproject. 
Wethouder van Dongen geeft een toelichting op de stand van zaken, het gelopen proces en 
het besluit van het college tot betaalbaarstelling van de laatste subsidietermijn, zoals ook is 
verwoord in de raadsinformatiebrief.  
Vervolgens geeft de heer P.J. van de Wint, voorzitter van Stichting de Nollen, uitleg over het 
project, de verschillende fasen en de ambities van de stichting. De uitleg en een 
informatiebrochure over project wordt staande de vergadering aan de commissieleden 
uitgereikt. De commissie staat positief tegenover het project. Vanuit de commissie is de 
behoefte aan een werkbezoek naar voren gebracht. De heer Van de Wint stelt voor dit in het 
voorjaar van 2015 te organiseren. 
 

6. Sluiting. 
 Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 


