
Besluitenlijst van de commissie Stadsontwikkeling e n -beheer op  
28 februari 2011. 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
 De voorzitter, de heer J.P. Verhoef, opent de vergadering. 
 Er zijn geen mededelingen. 
 
2. Spreekrecht burgers.  
 Dhr. Pot spreekt in ten aanzien van agendapunt 8 Problematiek nieuwbouwproject  
 Californiëstraat. De voorzitter geeft de commissieleden in overweging de inspraakreactie te  
 betrekken bij de beraadslagingen. 
 
3. Vaststelling agenda. 

De heer De Haan van Behoorlijk Bestuur stelt voor het burgerinitiatief van mevrouw Zevenhek 
met het voorstel van de voorzitter van de raad toe te voegen aan de agenda. De voorzitter 
stelt voor dit onderwerp voorafgaand aan agendapunt 8 te behandelen.  
De commissie stemt hiermee in. 
Voorts besluit de commissie te beginnen met het vorengenoemde agendapunt en aansluitend 
agenpunt 8. De agenda is hierna vastgesteld. 

 
11. Burgerinitiatief van mevrouw Zevenhek over het nieuwbouwproject Californiëstraat. 
 De commissie is in meerderheid van mening dat de raad alsnog een besluit dient te nemen 

over de geldigheid van het burgerinitiatief van mevrouw Zevenhek en stelt voor het 
burgerinitiatief met het voorstel van de voorzitter van de raad te agenderen voor de 
raadsvergadering van 7 maart 2011. De fractie van de ChristenUnie is tegen dit voorstel 
omdat de fractie van mening is dat de raad op 13 december 2010 reeds een besluit heeft 
genomen over de geldigheid. 

 Op verzoek van de voorzitter doet de griffier voorafgaande aan de raadsvergadering van  
 7 maart 2011 de raad een memo toekomen waarin wordt ingegaan op de vervolgprocedure bij 

het al dan niet geldig verklaren van het onderhavige burgerinitiatief. 
 

8.  Problematiek nieuwbouwproject Californiëstraat.  
De notitie van mevrouw Biersteker en de heer Pruiksma is in twee instanties besproken. 
Diverse fracties zijn van mening dat het college van burgemeester en wethouders zou moeten 
bezien of er op een creatieve wijze extra parkeerplaatsen voor de wijk gecreëerd kunnen 
worden. Wethouder Den Dulk geeft aan dat parkeerregulerende maatregelen in voorbereiding 
zijn en dat het college van burgemeester en wethouders van mening is dat daarmee de 
parkeervoorzieningen in de wijk afdoende zijn. 
 

4.  Voorstel tot het beschikbaarstellen van krediet  van € 3.340.000,- voor de reconstructie 
van de Middenweg volgens variant 2 met fietspaden e n inclusief de aanleg van een 
rotonde op de kruising met de Sportlaan/Timorlaan. 
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 7 maart 2011.  
 

5.  Voorstel tot het vaststellen van het bestemming splan Julianadorp Noord 2009.  
De voorzitter deelt mee dat het raadsvoorstel en ontwerpbesluit nog worden aangepast in 
verband met een nagekomen zienswijze, ingediend namens de familie Brandt. 
Voorgesteld wordt deze zienswijze niet-ontvankelijk te verklaren. 
De commissie adviseert unaniem uw raad hierover te besluiten conform het voorstel van 
burgemeester en wethouders (inclusief de aangekondigde wijziging) en het voorstel te 
agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van 7 maart 2011.  
 
 



 
6.  Voorstel tot het intrekken van de subsidieveror dening Helders Restauratiefonds 2007 

per 1 januari 2011.  
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 7 maart 2011.  
 

7.  Voorstel tot het onttrekken van € 30.000,- aan de bestemmingsreserve 
Monumentenfonds ten behoeve van een tweetal erfgoed projecten. 
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 7 maart 2011.  

 
9. Besluitenlijst van de commissie Stadsontwikkelin g en -beheer op 7 februari 2011.  

De besluitenlijst is voor kennisgeving aangenomen. 
 
10. Termijnplanning. 

De termijnplanning is voor kennisgeving aangenomen. 
 

12. Sluiting. 
 


