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Betreffende agendapunt 8: Toevoegen projecten aan fase 1 Uitwerkingsplan Stadshart 

De raad van de gemeente Den Helder in vergadering bijeen op 14 mei 2012; 

Constaterend/overwegend dat: 

Den Helder zich uitermate gelukkig mag prijzen met de investeerders die de gezamenlijke intentie 
uitgesproken hebben om de gaten in het stadshart op voortvarende en aantrekkelijke wijze invuiiïng 
te geven en daarmee het stadshart van Den Helder te voorzien van aanzien en allure. 
In het coalitieprogramma de uitdrukkelijke eis is gesteld om deze gaten op zo kort mogelijke termijn 
invulling te geven. 
De economische zorgen ook onze stad niet zullen voorbijgaan waardoor het noodzakelijk is om deze 
investeringen niet langer uit te stellen. 
Dit tevens ais zodanig verwoord is in het coalitieprogramma door projecten uit fase 2 uit te laten 
voeren in fase 1 . 

Draagt het college op: 
Haar uiterste inspanning te verrichten en alle medewerking te verlenen om tot borging van deze 
projecten te komen zodat eind 2018 fase 1+ geheel gerealiseerd is. 
Deze inspanningsverplichting te concretiseren door zicht op de vooruitgang van deze projecten te 
geven en naar de raad terug te koppelen op welke wijze het college invulling aan de borging gaat 
geven. 

Toelichting: 
Het is de wens van de raad geweest om de gaten in het stadshart op korte termijn te vullen omdat zij 
al jaren een doorn in het oog van de bevolking is. Door het overhevelen van een deel van de 
projecten van fase 2 naar fase 1 heeft de raad hierin adequaat opgetreden. 
Wij willen er dan ook alles aan doen om deze projecten ook daadwerkelijk en op zo kort mogelijke 
termijn aan te laten vangen en uit te laten voeren. 
Als volksvertegenwoordigers willen wij de inwoners van Den Helder, samen met het college, in 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, duidelijk kunnen laten zien wat er gebeurt en wanneer 
het gebeurt. n 

Namens de fractie van de Christenunie, 


