BESLUITENLIJST VERGADERING VAN DE COMMISSIE STADSONTWIKKELING EN –BEHEER
VAN 3 SEPTEMBER 2007.
1.
Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Er zijn geen mededelingen.
2.
Spreekrecht burgers.
De heer Poelman meldt namens de bewoners van Saturnus, de woontoren Steenbok en de
tussenwoningen van Mercurius bezwaren tegen het plan om woonarken te plaatsen langs de
stellinggrens aan Saturnus. De heer Poelman vraagt aandacht van de gemeente voor de huidige
problematieken in de wijk, waaronder het achterstallig onderhoud van bestaande voorzieningen.
De heer Poelman wordt in overweging gegeven om de door hem genoemde onderwerpen waarvoor
hij aandacht van de gemeente vraagt, afzonderlijk in een brief te verwerken en deze aan het
gemeentebestuur te zenden.
3.
Vaststelling agenda.
Besloten is agendapunt 6 eerst te behandelen. De agenda is vastgesteld.
4.

Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van € 30.000,- voor de renovatie
van de speeloase “het Koggeschip” in de wijk Nieuw Den Helder.
De commissie adviseert unaniem positief over het voorstel. Op grond hiervan stelt de commissie voor
het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van 10 september 2007.
Wethouder Boskeljon heeft aangegeven dat het Beheerplan Spelen thans in voorbereiding is en t.z.t.
aan de raad ter vaststelling wordt aangeboden.
5.
Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan “Nieuw Den Helder West 2006”.
Beslispunt 3 is gewijzigd en luidt als volgt:
3. de door H.A.W. Movig-de Brock en de 9 omwonenden van sportpark De Streepjesberg ingediende
zienswijzen niet te volgen.
De commissie adviseert unaniem positief over het voorstel. Op grond hiervan stelt de commissie voor
het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van 10 september 2007.
De fractie van het CDA dringt aan op handhaving ten aanzien van de parkeeroverlast.
Wethouder Boskeljon geeft aan dit een taak is van de politie en dat hiervoor een verkeersbesluit nodig
is. Hij zal dit nader bekijken.
6.

Concept initiatiefvoorstel van de heer Pruiksma (fractie PvdA) inzake het situeren van
woonarken aan Saturnus op de grens van het Stellinggebied.
De heer Pruiksma van de fractie van de PvdA licht het plan toe.
De raadsfracties geven daarna hun reacties op het conceptplan. Er blijkt weinig draagvlak te zijn voor
het plan, zowel bij de omwonenden als bij de raadsfracties.
De heer Pruiksma geeft aan dat hij de reacties terugneemt naar de fractie.
7.
Besluitenlijst commissie Stadsontwikkeling en –beheer van 27 augustus 2007.
De besluitenlijst is voor kennisgeving aangenomen.
8.
Actiepuntenlijst.
De actiepuntenlijst is voor kennisgeving aangenomen.
9.
Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

