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Oproep voor de vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van de gemeente  
Den Helder op maandag 2 oktober 2017 om 19.30 uur in de Plaza van het stadhuis van  
Den Helder. 
 
Voorzitter:  C.M. Bazen   
Commissiegriffier:  R. de Jonge 
 

 

 

 

A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers 

 
 

 
003 Vaststelling agenda 

 
IR17.0129 

 
Ter advisering 
 
004 Voorstel tot het vaststellen van het beleidskader cultureel erfgoed 'Oog voor 

het verleden, visie op de toekomst' en de Erfgoedverordening gemeente  
Den Helder 2017. 
 
Het beleidskader vormt het kader voor de gemeentelijke inzet op behoud en 
ontwikkeling van het erfgoed. In het kader wordt eerst een korte 
geschiedenis beschreven, daarna worden de ijkpunten van het cultureel 
erfgoed benoemd. Vervolgens wordt ingegaan op wat de gemeente wil met 
haar cultureel erfgoed, hoe ze dat wil bereiken en de rol van de gemeente 
en vrijwilligers. De Erfgoedverordening vormt het wettelijk kader voor 
bescherming. 
De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. 
 

RVO17.0066 

 
005 Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Willem Alexanderhof, 

uitbreiding fase 4.1 2017. 
 
De wijk Willem Alexanderhof is nog in ontwikkeling. In het bestemmingsplan 
Julianadorp Oost 2011 zijn zes uitwerkingsgebieden opgenomen voor grond 
die na het vaststellen van het bestemmingsplan nader ingevuld worden.  
Het thans voorliggende bestemmingsplan voorziet in het ontwikkelen van de 
noordoost zijde van Willem-Alexanderhof en geeft invulling aan een tweetal 
van de eerder genoemde uitwerkingsgebieden. Het voorziet in het 
planologisch-juridisch kader voor de ontwikkeling van maximaal 62 
grondgebonden woningen aan de noordzijde van de wijk. 
De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. 
 

RVO17.0064 

 



¥ 

 
 
Oproep voor de vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van de gemeente  
Den Helder op maandag 2 oktober 2017 om 19.30 uur in de Plaza van het stadhuis van  
Den Helder. 
 
Voorzitter:  C.M. Bazen   
Commissiegriffier:  R. de Jonge 
 

 

 

 

A G E N D A 
 

 

006 Voorstel tot het vaststellen van het beleidsplan 'Ruimte voor water, 
gezamenlijk gemeentelijk rioleringsplan Noordkop 2018-2022. 
 
Gemeenten zijn verplicht de zorgtaken voor afval-, hemel- en grondwater 
alsmede de onderbouwing van het tarief voor rioolheffing vast te leggen.  
Het voorliggende beleidsplan voorziet hierin. In het plan wordt aangegeven 
welke richting de gemeente op wil in de planperiode 2018-2022 en wordt 
een visie gegeven op de verdere toekomst. Door de vervangings-
investeringen te activeren, kunnen de gelden in de rioolvoorziening worden 
benut voor de dekking van investeringen voor de zorgplichten hemel- en 
grondwater. Hierdoor kunnen de financiële consequenties voor de inwoners 
en bedrijven beperkt blijven. 
De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. 
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007 Sluiting 

 
 

 


