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Raadsvergadering d.d.  : 14 december 2015 

 

Besluit nummer   : RB15.0121 

 

Onderwerp   : Uitvoeringskrediet herinrichten Anton Pieckplein incl. flankerende maatregelen 

 

 

De raad van de gemeente Den Helder; 

 

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO15.0115 van het college van burgemeester en wethouders van  

Den Helder van 10 november 2015; 

 

kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Stadsontwikkeling en -beheer op  

7 december 2015; 

 

besluit: 

 Een bedrag van € 831.000,- beschikbaar te stellen uit het budget stedelijke vernieuwing 2015 (door 

middel van onder-uitputting) / 2016 en om te zetten naar een bestemmingsreserve ‘Uitvoeringskrediet 

herinrichting Anton Pieckplein’, ten behoeve van de herinrichting van het plein inclusief flankerende 

maatregelen; 

 De hierbij behorende begrotingswijziging (BGW15.0009) vast te stellen; 

 Voor de herinrichting van het plein het geld te onttrekken uit de bestemmingsreserve onder de 

voorwaarde dat: 

1. De initiatiefnemer en Woningstichting Den Helder de werkzaamheden ten aanzien van hun 

plannen hebben voltooid (respectievelijk nieuwe bebouwing aan de zijde van de Prinsenstraat 

te realiseren door de initiatiefnemer en aan de zijde van de Spuistraat te realiseren door 

Woningstichting Den Helder);  

2. De gemeente en Woningstichting Den Helder overeenstemming hebben bereikt over het 

beschikbaar stellen door Woningstichting Den Helder van haar gronden aan de gemeente voor 

de herinrichting van het plein; 

3. De gemeente en de initiatiefnemer overeenstemming hebben bereikt over de wijze waarop het 

plein gaat worden beheerd en schoongehouden; 

4. De voor de aanleg van het plein benodigde publiekrechtelijke besluiten tot stand zijn gekomen 

en onherroepelijk zijn geworden.   

 De openstelling van de Spoorstraat en Koningstraat via de oost-west variant uit te voeren (het verkeer 

op de route Spoorstraat - Koningstraat rijdt vanaf de Palmstraat richting de Koningdwarsstraat); 

 Voor de realisatie van de oost-west variant het geld te onttrekken uit de bestemmingsreserve.  

 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering  

van 14 december 2015. 

 

 

voorzitter 

Koen Schuiling 

 
  

 

griffier 

mr. drs. M. Huisman  
  


