
Besluitenlijst voorzitter commissie Stadsontwikkeling en -beheer  
18 augustus 2008. 
 
1. Opening en mededelingen. 
 De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
 Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling agenda. 
 De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Voorstel tot het uitspreken van het voornemen het parkeerterrein aan de Van  
 Galenstraat/ Hertzogstraat aan de openbaarheid te onttrekken. 

De commissie adviseert in meerderheid uw Raad hierover te besluiten conform het voorstel 
van burgemeester en wethouders en het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de 
raadsvergadering van 25 augustus 2008. De meeste fracties hebben wel hun bezorgdheid 
uitgesproken over de parkeerbelasting in de buurt tijdens de bouwwerkzaamheden. 
 

5. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening schadeadvisering ruimtelijke ordening. 
Naar aanleiding van een verzoek van de fractie van de PvdA zegt wethouder Boskeljon toe 
een overzicht te verstrekken van ‘zware klappers’ op het gebied van planschade. 
De commissie adviseert in meerderheid uw Raad hierover te besluiten conform het voorstel 
van burgemeester en wethouders en het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de 
raadsvergadering van 25 augustus 2008. De fractie van Prins-Voor behoorlijk bestuur stemt 
niet in met het voorstel. De fractie van de Socialistische Partij bespreekt het voorstel nog in de 
fractie. 
 

6. Voorstel tot het verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid  
 (voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening)  
 voor het gebied aan de Langevliet 15. 

De commissie adviseert unaniem uw Raad hierover te besluiten conform het voorstel van 
burgemeester en wethouders en het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de 
raadsvergadering van 25 augustus 2008.  

 
7.  Brief van de Adviescommissie Natuur & Landschap, gedateerd 18 juli 2008, betreffende 

het opheffen van de adviescommissie. 
 Wethouder Boskeljon beantwoordt de vragen van de fractie van de ChristenUnie. 

De voorzitter geeft aan dat het de commissieleden vrij staat om een eventuele nadere 
behandeling van het betreffende onderwerp ter agendering voor te dragen aan de 
agendacommissie onder gebruikmaking van het daarvoor beschikbare format. 

 
8. Brief van bewoners van Andromeda 101 t/m 104 betreffende het niet nakomen van  
 verplichtingen door v.o.f. Poort van Den Helder. 
 Wethouder Boskeljon beantwoordt de vragen van de fractie van de ChristenUnie. 

De voorzitter geeft aan dat het de commissieleden vrij staat om een eventuele nadere 
behandeling van het betreffende onderwerp ter agendering voor te dragen aan de 
agendacommissie onder gebruikmaking van het daarvoor beschikbare format. 

 
9. Uitbreiding van de Zeemeeuw. 
 Wethouder Boskeljon beantwoordt de vragen van de fractie van de ChristenUnie. 

De voorzitter geeft aan dat het de commissieleden vrij staat om een eventuele nadere 
behandeling van het betreffende onderwerp ter agendering voor te dragen aan de 
agendacommissie onder gebruikmaking van het daarvoor beschikbare format. 

 
10.  Besluitenlijst van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van 2 juni 2008. 

De besluitenlijst is voor kennisgeving aangenomen. 
 



11. Termijnplanning. 
De voorzitter geeft aan dat de planning op onderdelen is gewijzigd: 
> Het uitwerkingsplan Stadshart wordt op 17 september behandeld in plaats van  
 16 september. 
> Het voorstel van de werkgroep Duurzaam Den Helder wordt in september verwacht. 
 Mogelijk dat agendering in die maand nog kan plaatsvinden. 
De termijnplanning is voor kennisgeving aangenomen. 

 
12. Sluiting. 
 De voorzitter sluit de vergadering. 


