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Oproep voor de vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van de gemeente  
Den Helder op maandag 14 november 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van  
Den Helder. 
 
Voorzitter:  P.R. Reenders   
Commissiegriffier:  R. de Jonge 
 

 

 

A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen.  
 
002 Spreekrecht burgers.  
 
003 Vaststelling agenda. 

 
IR16.0182 

 
Ter advisering 
 
004 Voorstel tot het uitbreiden van het project Noorderhaaks met de aanleg van 

een rotonde op het kruispunt Breewijd-Zuiderhaaks. 
 
In het kader van het project Noorderhaaks is met een klankbordgroep, 
bestaande uit bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden uit de 
omgeving, gewerkt aan het ontwerp. Daarbij is de wens naar voren gekomen 
een rotonde te realiseren op het kruispunt Breewijd-Zuiderhaaks. 
De realisatie van de rotonde is financieel mogelijk geworden door een 
verwacht inkoopvoordeel binnen het project. 
De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. 

RVO16.0080 

 
005 Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan L. den Bergerstraat  

18-20. 
 
Het bestemmingsplan L. den Bergerstraat is door initiatiefnemer  
HB Vastgoed opgesteld met als doel het bestaande leegstaande 
schoolgebouw aan de L. den Bergerstraat te slopen en op die locatie een 
10-tal grondgebonden woningen te realiseren. Er zijn geen zienswijzen 
ingediend. 
De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. 

RVO16.0098 

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

 
Het bestemmingsplan Stadshart West 2016 voorziet in de 10-jaarlijkse 
herziening en een actuele bestemmingsregeling voor de gebieden Oud Den 
Helder, de Indische Buurt, de Van Galenbuurt, Tuindorp en de Bloemen- en 
Geleerdenbuurt. Op het ontwerp-bestemmingsplan zijn door drie 
personen/instanties een zienswijze ingediend. Voorgesteld wordt de 
zienswijzen te volgen. 
De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. 

RVO16.0087 
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A G E N D A 
 

 

Ter bespreking 
 
007 Stand van zaken stadsvernieuwing. 

 
In iedere vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer wordt 
de stand van zaken gegeven door de wethouder over de ontwikkelingen met 
betrekking tot de projecten op het gebied van stadsvernieuwing. 
 
 

 

008 Sluiting. 
 

 

 


