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Oproep voor de vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en Beheer van de 
gemeente Den Helder op maandag 11 januari 2010 om 19.30 uur in de Plaza van het stadhuis van 
Den Helder. 
 
Voorzitter: W.F. Bellinga   Commissiegriffier: R. de Jonge 
 
 
 
 
A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen. 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 
 

 
003 Vaststelling agenda. 

 
IR09.0632 

 
Ter advisering 
 
004 Voorstel tot het vaststellen van de nota Duurzaam Den Helder 2009-2013. 

 
De nota Duurzaam Den Helder 2009-2013 geeft een actualisatie en 
intensivering op onderdelen van het beleid en geeft tevens een 
totaaloverzicht van het duurzaamheidsbeleid over de volle breedte.  
De verschillende onderdelen van duurzaamheid worden in de nota vertaald 
in concrete beleidstoelichtingen. De lasten zijn gedekt binnen de 
meerjarenbegroting of worden gefinancierd met subsidies van het rijk en de 
provincie. De nota Duurzaam wordt om de vier jaar geactualiseerd.  
De commissie dient hierover een advies uit te brengen. 

BL09.01642 

 
005 Voorstel tot het vaststellen van de herziene welstandsnota Den Helder. 

 
De huidige welstandsnota is in mei 2004 door de raad vastgesteld. Gelet op 
de veranderingen die hebben plaatsgevonden en nog gaan plaatsvinden in 
onze gemeente is de welstandsnota aan herziening toe. De nota heeft  
4 weken ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen ingediend. 
Na vaststelling van de herziene welstandsnota zal de adviescommissie voor 
Ruimtelijke Kwaliteit op basis van deze nota gaan adviseren. 
De commissie dient over het voorstel een advies uit te brengen. 

RVO09.0046 

 
Ter bespreking 
 
006 Stand van zaken stedelijke vernieuwing. 

 
Dit onderwerp is op verzoek van de fractie van de VVD geagendeerd. 
Doel van de bespreking is het verkrijgen van inzicht in de voortgang van de 
stedelijke ontwikkelingen en de mogelijkheid tot discussie / beïnvloeding van 
de processen. Daarbij wordt de commissie in overweging gegeven een 
periodieke terugkoppeling in commissieverband te agenderen. 

IR09.0576 
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A G E N D A 
 

 

 
007 Besluitenlijst van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer op  

7 december 2009. 
 
De besluitenlijst is ter kennisname. 

IR09.0631 

 
008 Termijnplanning. 

 
De termijnplanning is ter kennisname. 

IR09.0630 

 
009 Sluiting. 

 
 

 


