
ACTIEPUNTENLIJST COMMISSIE SOB  maart 2007 (actualisatie van de niet besproken actiepuntenlijst februari 2007) 
 
nr. Bron Onderwerp Datum terug Opmerkingen  

1. SOB september 
2005 

Kadernota Groen Tweede kwartaal 
2007 

Het beleidsadvies “Recht op groen” van de Raad voor 
het Landelijk Gebied wordt hierbij betrokken  

 

2. SOB 11 
september 2006 

Bespreken algehele verkeerssituatie in de 
gemeente Den Helder  

 Onderdeel van de Strategische Visie √√√√ 

3. SOB 11 
september 2006 

Brief van de Stichting RIONED van 8 juni 2006 
over beheersing van de rioollasten. 
Gezamenlijke brief van de Vereniging voor 
Energie, Milieu en Water en de Vereniging Eigen 
Huis inzake de beheersing van de rioollasten van 
22 mei 2006 

 Eventuele vragen hierover aan de griffie doorgeven 
opdat deze schriftelijk door het college van 
burgemeester en wethouders worden beantwoord 

√√√√ 
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4. SOB 11 
september 2006 

Brief van 28 juni 2006, alsmede een e-mailbericht 
van 17 juli 2006 van de Belangenvereniging Vrij 
Wonen met de gezamenlijke standpunten van 
RECRON, ANWB en BVVW over permanente 
bewoning van recreatiewoningen. 

 T.z.t. agenderen ter bespreking. 
  

√√√√ 

5. SOB november 
2006 

Evalueren Welstandsbeleid als zodanig én de 
toepassing daarvan.  

 T.z.t. agenderen ter bespreking. 
Ervaringen elders in het land, zoals die in de gemeente 
Boekel en Nieuwe Niedorp, betrekken 

 

6. SOB november 
2006 

Aankoopbeleid WvG  T.z.t. te agenderen aan de hand van het 
uitvoeringsprogramma 
(lijst met aankopen is geactualiseerd)  

 

7. SOB november 
2006 

Hereditie van de hondenpoepatlas  T.z.t. agenderen ter bespreking. 
Op verzoek van de fractie PRINS - Voor Behoorlijk 
Bestuur die daarvoor informatie zal aanleveren. 
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8. SOB 15 januari 
2007 

Wijkgericht werken  T.z.t. agenderen ter bespreking.  

9. SOB 15 januari 
2007 

Bomen op slooplocaties  T.z.t. agenderen ter bespreking. √√√√ 

10. SOB 22 januari 
2007 

Voortgang ontwikkeling Julianadorp Oost elke reguliere 
commissievergadering 

(15 maart 2007 vindt er een informatieve bijeenkomst 
plaats) 

√√√√ 

11. SOB 22 januari 
2007 

Voortgang Stedelijke Vernieuwing elke reguliere 
commissievergadering 

 √√√√ 

 
 
√√√√ = voorstel: afvoeren 

                                        
1  Bij de griffie zijn tot op heden geen vragen ingediend 
2  Bij de griffie is tot op heden geen informatie ingekomen 


