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Besluitenlijst commissie Stadsontwikkeling en -beheer 29 mei 2017. 
 
Aanwezig: 
R. van Wamel (Behoorlijk Bestuur); J. Verhoef, H. Mosk (D66); M. Boessenkool (GroenLinks); E. Dieleman 
(Sociaal Lokaal Den Helder); A. Pruiksma (PvdA); B. van Rijswijk (CDA); M. Mooijman (Fractie 
Vermooten), N. van Delft (Stadspartij Den Helder); L. Bekker, J. Kostelijk (VVD); T. Faas, W.J. van 
Donkelaar (ChristenUnie); M. Driehuis (Vrije Socialisten), P. Koopman (Beter voor Den Helder). 
 
Voorzitter:   C.M. Bazen 
commissiegriffier:  M. Huisman 
Portefeuillehouder:  L. Kuipers 
 

 
 
1. Opening en mededelingen. 
 De voorzitter, de heer C.M. Bazen, opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

2. Spreekrecht burgers.  
Er zijn geen burgers die zich voor het spreekrecht hebben gemeld.  

 
3. Vaststelling agenda. 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ter advisering 
 
4. Voorstel tot het inzetten van een bestemmingsreserve voor herstel en herbestemming van 

het Logementsgebouw (het casino) in Huisduinen. 
Het voorstel is ingeleid door middel van een presentatie verzorgd door de heer Vreugdenhil 
(Zeestad CV/BV), mevrouw Pijnenburg (BOEi) en de heer Rietvink (architekt). De presentatie is 
aan de agenda toegevoegd.  
 
Na beantwoording van een aantal vragen door de presentatoren, adviseert de commissie unaniem 
het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de eerstvolgende raadsvergadering.  

 
Ter bespreking 
  

5. Tussenrapportage Zeestad tweede halfjaar 2016. 
De rapportage is in de commissie besproken. De wethouder beantwoord onder meer vragen over 
het voortbestaan van Zeestad en de realissatie van het zgn Schuine pad.  
 

6. Tussenrapportage Willemsoord tweede halfjaar 2016 

De rapportage is in de commissie besproken. De wethouder beantwoord onder meer vragen over 
de verduurzaming annex enrgiekosten en camperplaatsen. De wethouder geeft aan dit jaar nog bij 
de raad terug te komen in verband met benodigde financiele middelen voor:  
- Het onderhoud van de kade bij Willemsoord; 
- Het horecaplein en geschikt maken van panden hiervoor; 
- Herfinanciering van Willemsoord; 
- Verduurzaming.  
 

7. Stand van zaken stadsvernieuwing. 
Wethouder Kuipers geeft aan dat hij hier in de eerstvolgende vergadering van deze commissie 
weer met een toelichting komt.  
  

8. Sluiting. 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering (circa 22.20 uur). 


