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Verzoek agenda 

 

 

Kenmerk: AV15.00046 / Ruimte en Economie 

 

 

Agenderen 

 

Onderwerp: Stationslocatie 

 

Te agenderen in: commissie Stadsontwikkeling en -beheer op 18 mei 2015. 

 
 
 

Aanleiding:  Op 2 maart 2015 is de motie over de ontwikkeling van de Stationslocatie 

aangenomen. De motie draagt het college van B&W op een voorstel aan de raad 

voor te leggen dat leidt tot vaststelling van een visie voor de Stationslocatie. 

 

Doel van de  

bespreking:  De ambitie voor de Stationslocatie is: ’Door de verbinding met het stadspark en 

de Beatrixstraat te maken (doorzetten groenstructuren), kan de grote open 

ruimte worden verkleind en worden teruggebracht tot een menselijke maat. 

Ingezet wordt op een gebied die je niet langer passeert, maar op een plek om te 

verblijven, passeren en ontmoeten en die je het gevoel geeft in het Stadshart van 

Den Helder te zijn’ (Ambitiedocument Huiskamer van de Stad 2014 - 2018). 

Wethouder Van Dongen stelt voor om in de commissie van 18 mei 2015 een 

korte presentatie te geven als sfeerimpressie op de uitgangspunten. Het voorstel 

is om aan de hand van deze uitgangspunten samen met bewoners te komen tot 

een visie voor de Stationslocatie. Het doel van de bespreking in de commissie is 

om te bepalen of de gepresenteerde uitgangspunten op draagvlak kunnen 

rekenen van de leden van de commissie om het proces met de bewoners op te 

kunnen starten.  

  
 

Gewenste bijdrage van burgemeester en wethouders: Presentatie 

 

 

Bespreekstukken:  

De toelichting wordt mondeling verstrekt 

 

 

Reden waarom dit onderwerp niet eerder op de bestuurlijke termijnkalender is gezet: 

Dit agenderingsverzoek komt voort uit de aangenomen motie van 2 maart 2015. 

 

 

Noodzaak voor het agenderen van dit onderwerp in de gewenste vergadering: 

Om uitvoering te kunnen geven aan de aangenomen motie van 2 maart 2015. 

 

 

Consequenties als het onderwerp niet in de gewenste vergadering geagendeerd kan worden: 

Is het niet eenvoudig om de planning van de motie te halen.  

 

 

Den Helder, 7 mei 2015 

 

Wethouder Stadsontwikkeling van Den Helder 

 
J.E.T.M. van Dongen 
 

 


