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Geacht college, 

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad van 16 mei 2011 zijn twee moties aangenomen. Het 
betreffen hierbij de volgende moties. 

De motie van de fractie van Trots (nr. 20.1) houdt verband met de parkeerdruk rondom de 
Californië- en Diaconiestraat. De raad heeft uw college opgedragen een oplossing te vinden voor 
de parkeerdruk rondom de Californië- en Diaconiestraat, op acceptabele loopafstand van de 
woningen, zowel voorde korte als langere termijn. 

De motie van de Stadspartij Den Helder (nr. 21.1) houdt verband met informatie aan de raad over 
te verkopen onroerend goed. De raad heeft uw college opgedragen de aan- en verkoopprijs van 
elk pand afzonderlijk en wie de koper is aan de gemeenteraad vertrouwelijk ter inzage op de 
raadsgriffie worden gelegd. 

Van deze gelegenheid maak ik u er overigens nog op attent dat de motie van Stadpartij Den Helder 
over het mogelijk maken van een oversteekplaats van de Bierstraat/Nieuwe kerkplein naar de 
hoofdpoort van Willemsoord (nr. 13.2), ingediend op 4 april jl., ook unaniem was aangenomen. 

Uw college wordt verzocht uitvoering te geven aan bovengenoemde moties. Indien uw college 
voornemens is (een van de) de moties geheel of gedeeltelijk niet uit te voeren, verzoek ik u de 
gemeenteraad hiervan direct schriftelijk in kennis te stellen. 
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De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 16 mei 2011 

Overwegende dat 

De parkeerdruk rondom Californië- en Diaconiestraat een van de belangrijkste 
aanleidingen waren voor het indienen van het burgerinitiatief. 

De consequenties van het aanpassingen aan het bouwplan onevenredig groot zijn. 

Het bouwplan nog niet is voltooid en de herinrichting van de Californiëstraat nog moet 
plaatsvinden. 

Draagt het college op 

om een oplossing te vinden voor de parkeerdruk rondom de Californië- en Diaconiestraat, op 
acceptabele loopafstand van de woningen, zowel voor de korte als langere termijn. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Trots op Nederland 

C M . Dekker 
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De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 16 mei 2011 

Overweaende dat 

met de verkoop van onroerend goed van de gemeente Den Helder het om vele 
miljoenen Euro's gaat. 

de gemeenteraad een controlerende functie heeft en die naar behoren moet kunnen 
uitvoeren 

De gemeenteraad vroegen in de gesloten leeskamer inzicht had over de aankopen 
van de gemeente 

Draagt het college op de aan- en verkoopprijs van elk pand afzonderlijk en wie 
jTde koper is aan de gemeenteraadlin de gestoten loockamor bokond to nwnkenl . 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Namens de fractie van de Stadspartij Den Helder, 
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