
BESLUITENLIJST VERGADERING VAN DE COMMISSIE STADSONTWIKKELING EN –BEHEER 
VAN 22 OKTOBER 2007. 
 
1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
Er zijn geen mededelingen. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De fractie van de Stadspartij Den Helder stelt voor een punt toe te voegen aan de agenda betreffende 
de Zeevaartschool. De commissie stemt hiermee in. 
De agenda is hiermee vastgesteld. 
 
4. Voorstel tot het vaststellen nieuwe geluidszone industrieterrein Westoever. 
Met uitzondering van de fractie van het CDA kunnen de fracties instemmen met het voorstel. 
Voor de fractie van het CDA zijn de consequenties voor de bedrijven op het industrieterrein nog niet 
geheel duidelijk. Op grond hiervan stelt de commissie voor het voorstel te agenderen als 
bespreekpunt voor de raadsvergadering van 29 oktober 2007. 
Afgesproken is dat de raads- en commissieleden vóór de behandeling van het voorstel in de raad een 
overzicht krijgen toegezonden met betrekking tot de oude zonegrenzen. 
 
5.  Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan “De Schooten West 2005”. 
De commissie adviseert unaniem positief over het voorstel. 
Omdat het voorstel betreffende de geluidszone industrieterrein Westoever als bespreekpunt voor de 
raad wordt geagendeerd en dit een relatie heeft met het onderhavige bestemmingsplan, stelt de 
commissie voor het voorstel eveneens als bespreekpunt te agenderen voor de raadsvergadering van  
29 oktober 2007. 
 
5a. Zeevaartschool. 
De fractie van de Stadspartij Den Helder vraagt uitleg aan de wethouder over een artikel in de 
Helderse Courant betreffende de Zeevaartschool. Wethouder Boskeljon geeft een toelichting. 
 
6. Besluitenlijst van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van 1 oktober 2007.  
De fractie van de PvdA stelt voor de Kerktoren Weststraat en Bezoekerscentrum Mariëndal op de 
actiepuntenlijst te zetten. Wethouder Boskeljon geeft aan dat de Kerktoren kan worden geagendeerd 
voor de eerstvolgende commissie Senb en het bezoekerscentrum Mariëndal halverwege november. 
De besluitenlijst is voorts voor kennisgeving aangenomen. 
 
7. Actiepuntenlijst. 
De fractie van de VVD stelt voor een concrete datum af te spreken voor het agenderen van het 
onderwerp Wijkgericht werken. Wethouder Boskeljon geeft aan dat de informatie beschikbaar is en 
voor de commissie geagendeerd kan worden. 
 
8. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


