
 
 
Besluitenlijst commissie Stadsontwikkeling en -beheer van 6 oktober 2021. 
 
Aanwezig: 
T. Medemblik (Beter voor Den Helder), E.M. Krijns en R.J. Langedijk (CDA), E.J. Dasbach en 
D. Dekker (VVD), R.H. Brockholz (PVV), J.P. Verhoef en G. de Vries-Schong (D66), G.J. Krab en  
N. de Vos (Senioren Actief Den Helder en omstreken), H. van Dongen en A.J. Gatowinas (Stadspartij 
Den Helder), S.T. Pavlotzky (ChristenUnie), B. Spandaw en J.P. de Leeuw (PvdA), M. Boessenkool 
en F. van Vliet (GroenLinks), G.J.S Oudijk en M. Pastoor (Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp) en 
M.C. Apan Vega (Gemeentebelangen Den Helder). 
 
C.M. Bazen, voorzitter;  
F. Blok, commissiegriffier; 
H. Keur, J.K. Visser, M.C. Wouters, wethouders. 
_________________________________________________________________________________ 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
De heer Jansen zal namens ONS Julianadorp bij agendapunt 5; het ‘Voorstel tot vaststellen van 
eindrapportage Haalbaarheidsonderzoek ONS en mogelijke gebiedsontwikkeling Julianadorp’ 
inspreken.  
 
3. Vaststelling agenda.  
De heer Oudijk doet een ordevoorstel om agendapunt 4; ‘Concept notitie met betrekking tot 
woonwagenstandplaatsen’ van de agenda af te voeren. Het ordevoorstel is met 6 stemmen voor en 14 
stemmen tegen verworpen. 
De agenda is overigens ongewijzigd vastgesteld.   
 
4.  Concept notitie met betrekking tot woonwagenstandplaatsen. 
Wethouder Wouters geeft een korte inleiding op het onderwerp. De commisse bespreekt de notitie 
waarbij onder andere de volgende aandachtspunten naar voren zijn gekomen: 
-  de noodzaak om de inhoud van deze notitie (nu) te verwerken in de Huisvestingsverordening; 

waarom wordt er niet gewacht totdat de gerechtelijke uitspraak bekend is; 
- er moet aandacht zijn voor de participatie van de bewoners;  
- uitbreiding van de toekenningsvolgorde naar de derde graad. 
 
De voorzitter geeft hierop aan dat de beleidsnotitie nog nadere toelichting en aanpassing behoeft en 
dat deze nog niet in de Huisvestingsverordening verwerkt kan worden. Na participatie en de 
gerechtelijke uitspraak dient deze notitie nogmaals behandeld te worden in de commissie.  
 
Wethouder Wouters zegt toe in het vervolg niet meer over een woonwagenkamp te spreken maar over 
een woonwagencentrum. Daarnaast zegt wethouder Wouters toe dat er geen plaatsen worden 
toegewezen totdat de uitspraak met betrekking tot de rechtszaak bekend is. 
 
5. Voorstel tot vaststellen van eindrapportage Haalbaarheidsonderzoek ONS en mogelijke 

gebiedsontwikkeling Julianadorp.  
De heer Jansen spreekt in. Wethouder Keur geeft een korte inleiding op het onderwerp waarna de 
heer Meerburg (team Omgeving) een presentatie geeft. De commissie is vervolgens in de gelegenheid 
gesteld vragen te stellen die zijn beantwoord door wethouder Keur en de heer Meerburg. 
 
De commissie acht het voorstel besluitrijp en stelt voor het voorstel als hamerpunt te agenderen voor 
de raadsvergadering van 1 november 2021. 
  
6. Voorstel tot het afgeven van een ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor  
 bouwplan Middenvliet 19 te Julianadorp. 
De commissie acht het voorstel besluitrijp en stelt voor het voorstel als hamerpunt te agenderen voor 
de raadsvergadering van 1 november 2021. 
 
Wethouder Visser geeft aan schriftelijk terug te komen op de vragen van de fractie van GroenLinks 
met betrekking tot de extra waterberging en de verplaatsing van de licht verontreinigde grond. 
 
7. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur. 
 


