
 

 
 
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 14 maart 2023  
 
Aanwezig: 
S. Hamerslag en C. Brian (Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp), P.W.H. Houben en J. Schutte 
(Beter voor Den Helder), H. Weerstand-Slot en E.J. Dasbach (VVD), J.C. Corporaal en M. Kisteman 
(CDA), J. Meijer en J.P. Verhoef (D66), M. Boessenkool en C.J. Dol-Cremers (GroenLinks), M.A.M. 
Mulder (PVV), J.J. Gatowinas-Blomberg en F. Loman (Stadspartij Den Helder), M. Anthonijsz-Keizer 
(PvdA), T.C. Polonius (ChristenUnie), G.J. Krab en M.W.C. Verbeek (Samen Actief). 
 
Voorzitter:  R.N. Bruin 
Commissiegriffier: F. Blok 
Wethouder:  F.H. Camara     
 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen. 
 
2. Spreekrecht burgers 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling agenda 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Presentatie conceptplan FC Den Helder 
De fractie van Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp heeft een agenderingsverzoek 
gedaan waarin FC Den Helder zijn visie en wensen presenteert in relatie tot de nieuwbouwplannen als 
gevolg van de sloop van de tribune. De heer R. de Groot (LG Architecten) geeft een presentatie over 
de nieuwbouwplannen. Vervolgens geven de heer J. Jasper (vertegenwoordiger FC Den Helder) en 
de heer P. Verploegh (vertegenwoordiger Sportfederatie Den Helder) nog een nadere toelichting. 
 
De commissie is in de gelegenheid gesteld vragen te stellen aan de heren De Groot, Jasper en 
Verploegh die door hen zijn beantwoord. 
 
5. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor sloop tribune 
 FC Den Helder, sportpark Streepjesberg 
De commissie acht het voorstel besluitrijp en stelt voor dit voorstel als hamerpunt te agenderen voor 
de raadsvergadering van 27 maart 2023. 
 
6. Voorstel met betrekking tot de evaluatie van de Jongerenadviesraad 
De commissie acht het voorstel besluitrijp en stelt voor dit voorstel als bespreekpunt te agenderen 
voor de raadsvergadering van 27 maart 2023.  
 
De fractie van GroenLinks heeft een amendement aangekondigd met betrekking tot het JAR-
lidmaatschap in relatie tot het commissielidmaatschap en het raadslidmaatschap. De fractie van 
Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp heeft een amendement aangekondigd met 
betrekking tot het verhogen van de leeftijd voor het JAR-lidmaatschap naar 27 jaar. 
 
7. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering rond 21:45 uur. 
 
 
 
 
 
 


