
Besluitenlijst commissie Stadsontwikkeling en -beheer 15 april 2019 
(BSL19.0020) 
 
Aanwezig: 
C. van der Gaag, J. van de Kraan (Behoorlijk Bestuur); J.P. Verhoef (D66); C.J. Dol-Cremers (GroenLinks),  
J.P. de Leeuw (PvdA); E.M. Krijns, R.J. Langedijk (CDA); H. van Dongen, A.J. Gatowinas (Stadspartij  
Den Helder); E.J. Dasbach, S.D. Romar (VVD); W.J. van Donkelaar (ChristenUnie); J. Riebot, F.I. Bijl 
(Beter voor Den Helder); E.G.J. Kootkar; M.J. Driehuis (Seniorenpartij), R.J.A.R. Koekebakker 
(Gemeentebelangen)  
 
Voorzitter:   C.M. Bazen 
commissiegriffier:  R. de Jonge 
Portefeuillehouders:  H. Keur 
 

 
 
1. Opening en mededelingen. 

 De voorzitter opent de vergadering (20.00 uur) en heet iedereen welkom. 
De voorzitter deelt mee dat in verband met een technische storing geen gebruik kan worden gemaakt van 
de geluidsinstallatie. Aan een oplossing wordt gewerkt. 

 
 De voorzitter maakt ene algemene opmerking vooraf: 

De agendacommissie is van mening dat technische vragen het verloop van een commissievergadering 
negatief beïnvloeden. Het is wenselijk dat de commissieleden erop worden gewezen dat ze technische 
vragen vooraf kunnen stellen aan de behandelend ambtenaar. Zijn/haar naam en telefoonnummer staan 
met dit doel op de raadsvoorstellen. Ook in het geval dat er geen raadsvoorstel ligt, kan contact worden 
gezocht met de behandelend ambtenaar, eventueel door tussenkomst van de griffie. Afgesproken is dat in 
de e-mail, waarmee de agenda's van de commissievergaderingen worden bekend gemaakt, de 
commissieleden er op worden geattendeerd dat zij bij vragen van technische aard voorafgaand aan de 
vergaderingen contact op moeten/kunnen nemen met de behandelend ambtenaar. 

 
2. Spreekrecht burgers. 
De heren F. Langelaan, P. Warmerdam en M. Jansen spreken in over de voorliggende omgevingsvisie 
Julianadorp. De heren Langelaan en Warmerdam pleiten voor het verwijderen van de tekst onder het kopje 
‘agrarische transitie in de Koegraspolder’. De heer Jansen brengt het samenwerkingsverband en de 
doelstellingen van ONS-dorp expliciet onder de aandacht van de commissie. 
De voorzitter geeft de commissieleden in overweging de inspraakreacties te betrekken bij de behandeling 
van het onderwerp. 
De heer Langelaan nodigt de commissie uit voor een werkbezoek. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
  
4. Consultatie omgevingsvisie Julianadorp 
Wethouder Keur geeft aan de hand van een korte presentatie een toelichting op het gevolgde proces tot nu 
toe en de vervolgstappen in het tweede en derde kwartaal van 2019. 
De heren Zwier en Stam van het team Omgeving leggen vervolgens een negental thema’s over 
Julianadorp voor aan de commissie. De thema’s zijn: 
1. Extra investeren in de leefbaarheid van de gevoeligste buurten? 
2. Heroverwegen openbare ruimte/privéterrein voor klimaatadaptatie, groen, parkeren en het  
 stimuleren van beweging en ontmoeting in bestaande wijken? 
3. Aanpak energieneutraal maken van particuliere woningvoorraad. 
4. Ontwikkelgebieden rondom het bestaande dorp. 
5. Faciliteren van initiatief Ontspanning, Natuur en Sport (toekomstplan park, evenemententerrein en  
 sportclubs op multifunctioneel terrein)? 
6. Karakter en verkeersdruk centrumgebied Julianadorp (Riepel, Loopuytpark, kruispunt Veul). 
7. Verdere ontwikkeling Duinzoom tussen Callantsogervaart en Van Foreestweg en verbinding  
 dorp – strand/zee. 
8. Doortrekken fiets/kanoroute en verbinden met de Slenk? 
9. Agrarische transitie in de Koegraspolder, ten gevolge van schaalvergroting en klimaatverandering. 



De inbreng van de fracties wordt meegenomen in de  nadere uitwerking van de omgevingsvisie 
Julianadorp. Een aantal thema’s wordt nader uitgediept in de commissievergadering van 13 mei 2019. 
 
5. Sluiting. 
 Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering (circa 22.15 uur). 

 
 
 


