
Besluitenlijst commissie Stadsontwikkeling en -beheer 14 november 2016 
(Bsl16.0050). 
 
Aanwezig: 
N. de Haan (Behoorlijk Bestuur); H. Mosk, J. Verhoef (D66); M. Boessenkool, F. van Vliet (GroenLinks); 
C.J. de Kleijn (Helder Onafhankelijk!); A. Pruiksma (PvdA); S.H.M. Houtveen (CDA); N. van Delft, U. Smit 
(Stadspartij Den Helder); J. Kostelijk, L. Bekker (VVD); W.J. van Donkelaar (ChristenUnie);  
F.J. Piekhaar,  M. Driehuis (Vrije Socialisten), M. Ram, H. Mooijman (Fractie Vermooten); P. Koopman 
(Beter voor Den Helder). 
 
Voorzitter:   P.R. Reenders 
commissiegriffier:  R. de Jonge 
Portefeuillehouder:  O. Wagner  
 

 
 
1. Opening en mededelingen. 
 De voorzitter, de heer P.R. Reenders, opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

2. Spreekrecht burgers.  
 Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling agenda. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Voorstel tot het uitbreiden van het project Noorderhaaks met de aanleg van een rotonde op 

het kruispunt Breewijd-Zuiderhaaks. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert het voorstel als hamerpunt te 
agenderen voor de raadsvergadering van 28 november 2016.  

 
5. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan L. den Bergerstraat 18-20. 

De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert het voorstel als hamerpunt te 
agenderen voor de raadsvergadering van 28 november 2016.  

 
6. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Stadshart West 2016. 

De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert het voorstel als hamerpunt te 
agenderen voor de raadsvergadering van 28 november 2016.  
 
De fractie van de PvdA overweegt een amendement voor bescherming van de status van de 
Coenraad Botstraat. Wethouder Wagner meldt dat een dergelijk amendement op het voorliggende 
besluit niet kan maar dat de raad in het voorjaar van 2017 zich gaat buigen over het 
monumentenbeleid. 
De fractie van de VVD vraagt of de wethouder bereid is te kijken naar een andere invulling van het 
terrein van de voormalige Groen van Pinkstererschool, waarbij gedacht wordt aan parkeren in 
combinatie met speelvoorzieningen. Wethouder Wagner zegt hiertoe bereid te zijn. 
Naar aanleiding van een vraag van de fractie van de Stadspartij zegt wethouder Wagner toe te 
onderzoeken of er leges zijn geheven die betrekking hebben op het niet vastgestelde 
bestemmingsplan van de Indische buurt en de raad hierover schriftelijk te informeren. 
De fractie van het CDA vraagt hoe de vragen van bewoners, die worden doorgeleid naar andere 
afdelingen, worden beantwoord. Wethouder Wagner informeert de raad hierover schriftelijk. 

 
7. Stand van zaken stadsvernieuwing. 
 Er zijn geen ontwikkelingen gemeld. 
  
8. Sluiting. 
 Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering (ca. 20.30 uur). 


