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Oproep voor de vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van de 
gemeente Den Helder op maandag 8 februari 2010 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van 
Den Helder. 
 
Voorzitter: J.K. Visser   Commissiegriffier: R. de Jonge 
 
 
 
 
A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen. 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 
 

 
003 Vaststelling agenda. 

 
 

 
Ter bespreking. 
 
004 Motie van de fractie van de Partij van de Arbeid over het crossterrein op 

industrieterrein Kooypunt. 
 
De PvdA heeft in de raadsvergadering van 18 januari 2010 een motie 
ingediend, waarbij wordt voorgesteld geen planologische medewerking te 
verlenen aan de realisering van een definitieve crossbaan Kooypunt en 
derhalve de tijdelijke bestemmingsplanwijziging voor de crossbaan 
Kooypunt, die geldt tot januari 2012, niet te laten volgen door een defintieve 
wijziging van het bestemmingsplan Kooypunt 2004 voor een crossbaan. 
De raad heeft deze motie aangehouden, omdat dit onderwerp een bredere 
discussie vergt waarbij het onderwerp vanuit meerdere gezichtspunten 
bekeken dient te worden. Belangengroeperingen dienen voorts in de 
gelegenheid te worden gesteld hun mening kenbaar te maken. 

M10.00006 

 
Ter advisering. 
 
005 Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Bloemen- en 

Geleerdenbuurt 2008. 
 
Het bestemmingsplan heeft in december 2008 en januari 2009 ter inzage 
gelegen. Daarbij zijn vijf zienswijzen ingediend. De reacties hierop zijn 
opgenomen in de 'Nota van beantwoording'. 
De reden van vertraging is gelegen in het feit dat het definitieve ontwerp 
voor de Brede school aan de Pasteurstraat op zich liet wachten en het de 
wens was om dit plan op te nemen in het bestemmingsplan. 
De commissie dient hierover een advies uit te brengen. 

RVO10.0001 
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A G E N D A 
 

 

006 Voorstel tot het aanpassen van de bouwverordening en vaststelling van het 
Reglement van orde op de Welstandscommissie. 
 
Met het voorstel wordt een omissie in de geldende bouwverordening 
hersteld en wordt de bestaande werkwijze van de welstandscommissie 
geformaliseerd. De raad is, op grond van artikel 8 van de Woningwet,  
het bevoegde orgaan hiertoe te besluiten. 
De commissie dient hierover een advies te geven. 

RVO09.0058 

 
Overig. 
 
007 Besluitenlijst van de Commissie Stadsontwikkeling en -beheer op  

11 januari 2010. 
 
De besluitenlijst is ter kennisname. 

IR10.0026 

 
008 Termijnplanning. 

 
De termijnplanning is ter kennisname. 

IR10.0029 

 
009 Sluiting. 

 
 

 


