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Oproep voor de vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van de 
gemeente Den Helder op maandag 7 februari 2011 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van 
Den Helder. 
 
Voorzitter: W. Koning  Commissiegriffier:  R. de Jonge 
 

 
 
 
A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen. 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 
 

 
003 Vaststelling agenda. 

 
IR11.0018 

 
 
Ter advisering 
 
004 Voorstel tot vaststelling van de verordening tot het wijzigen van de 

Verordening Parkeerbelastingen 2011 ten behoeve van parkeerregulering in 
de Sluisdijkbuurt en omgeving. 
 
Met de voorgestelde wijziging van de Verordening Parkeerbelastingen kan 
parkeren in de Sluisdijkbuurt en omgeving worden gereguleerd met het 
heffen van parkeerbelasting. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan 
klachten uit de buurt over parkeerdruk en overlast vanwege het lang-
parkeren door niet belanghebbenden. Nadat de raad de wijziging van de 
verordening heeft vastgesteld, kan het college van burgemeester en 
wethouders een aanwijzingsbesluit nemen, de parkeerautomaten bestellen 
en vergunningen verlenen. 
De commissie dient hierover de raad te adviseren. 

RVO10.0206 

 
 
Ter bespreking 
 
005 Halfjaarrapportage Zeestad CV/BV 1 januari - 30 juni 2010. 

 
In oktober 2010 heeft het college van burgemeester en wethouders de 
raadsleden geïnformeerd over de voortgangsrapportage van Zeestad CV/BV 
(raadsinformatiebrief RI10.0150). 
Thans heeft het college van burgemeester en wethouders de eerste 
halfjaarrapportage 2010 van Zeestad ter bespreking in de commissie 
aangeboden. Deze rapportage wijkt inhoudelijk niet af van de rapportage in 
oktober 2010, maar heeft als aanvulling een financiële en 
planningsparagraaf. 

IR11.0012 
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A G E N D A 
 

 

006 Beheerplan openbare ruimte 2011. 
 
Jaarlijks wordt de nota Onderhoud openbare ruimte opgesteld. In deze nota 
is een korte evaluatie opgenomen van de grotere onderhoudswerken die in 
2010 zijn uitgevoerd. Tevens wordt per wijk een overzicht gegeven van het 
geplande groot onderhoud voor het jaar 2011 in het kader van beheer en 
onderhoud van wegen, riolering, openbaar groen, spelen en openbare 
verlichting.  
Aan de hand van een presentatie wordt een mondelinge toelichting gegeven 
op de onderhoudsprojecten in 2010 en 2011. 

 

 
 
Overig 
 
007 Besluitenlijst van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van  

24 januari 2011. 
 
De besluitenlijst is ter kennisname aangeboden. 

IR11.0015 

 
008 Termijnplanning. 

 
De termijnplanning is ter kennisname aangeboden. 

IR11.0017 

 
009 Sluiting. 

 
 

 


