
Besluitenlijst commissie Stadsontwikkeling en -behe er op 24 januari 2011. 
 
 
1. Opening en mededelingen. 

De voorzitter, de heer J.P. Verhoef, opent de vergadering. 
 
2. Spreekrecht burgers.  
 Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling agenda. 

Op verzoek van de fractie van de ChristenUnie besluit de commissie de actuele vragen over 
de geplande afsluiting van de N250 te behandelen ná het visiedocument Willemsoord. 
De agenda is hierna vastgesteld. 

 
4. Gebiedsvisie Heldair, keuze voor scenario 'dooro ntwikkelen'. 
 De commissie spreekt een brede voorkeur uit voor scenario 3 ‘doorontwikkelen’. 
 De fractie van GroenLinks ondersteunt de activiteiten zelf maar is van mening dat de  
 NAM-risicozones goed dienen te worden afgewogen (niet te dicht op elkaar). 
 
5. Voortgang uitbreiding begraafplaats. 

Aan de hand van een presentatie is een toelichting gegeven op het ontwerp van de uitbreiding 
van de Algemene begraafplaats en is inzicht gegeven in de fasering. De toelichting is voor 
kennisgeving aangenomen. 

 
6. Voorstel tot het vaststellen van het visiedocume nt Willemsoord. 

Op aangeven van de gemeenteraad heeft de commissie uitgebreid gesproken over het aspect 
woningbouw op Willemsoord. Commissiebreed is uitgesproken dat de prioriteit dient te liggen 
bij de ontwikkeling van de haven. De vraag of woningbouw op het noordelijk deel van 
Willemsoord een beperking geeft op de ontwikkelingen in de haven, daar zijn de meningen 
over verdeeld. De fracties van de ChristenUnie, GroenLinks en de SP hebben duidelijk 
aangegeven tégen woningbouw op Willemsoord te zijn. De fractie van de Stadspartij Den 
Helder overweegt in de raadsvergadering een motie in te dienen waarbij het college wordt 
opgedragen nader onderzoek te doen naar de mogelijke gevolgen van woningbouw op 
Willemsoord in relatie tot de havenontwikkelingen ter voorbereiding op het stedenbouwkundig 
plan. 
De commissie heeft niet tot een eensluidend advies kunnen komen en stelt voor het 
visiedocument als bespreekpunt te agenderen voor de raadsvergadering van 31 januari 2011. 

 
7. Actuele vragen van de fractie van de ChristenUni e over de geplande onderhoudswerk-
 zaamheden aan de N250. 

De fractie van de ChristenUnie heeft vragen geformuleerd over de geplande afsluiting van de 
N250 in de periode van 31 januari t/m 11 april 2011. De vragen betreffen de communicatie, 
fasering, overlast, regulering en mogelijke schade. Wethouder Den Dulk geeft aan dat diverse 
commucatiemiddelen direct zijn ingezet nadat de provincie de onderhoudswerkzaamheden 
heeft aangekondigd. De gekozen fasering houdt verband met het noodzakelijke, tien weken 
durende, onderhoud aan de burgemeester Visserbrug. Het college stelt alles in werking om de 
overlast tot een minimum te beperken waarbij ook rekening wordt gehouden met de functies 
van de alternatieve routes. Als er schade aan wegen mocht ontstaan als gevolg van de 
werkzaamheden, wordt dit voorgelegd aan de provincie. 

 
8. Besluitenlijst van de commissie Stadsontwikkelin g en -beheer op 10 januari 2011.  

De besluitenlijst is voor kennisgeving aangenomen. 
 
9. Termijnplanning. 

De termijnplanning is verder voor kennisgeving aangenomen. 
 

10. Sluiting. 
 De voorzitter sluit de vergadering. 


