Besluitenlijst vergadering commissie Stadsontwikkeling en -beheer van 9 juni 2021
Aanwezig:
T. Medemblik en D.E. Pater (Beter voor Den Helder), E.M. Krijns en R.J. Langedijk (CDA),
E.J. Dasbach en C.M. Jellema (VVD), R.H. Brockholz (PVV), J.P. Verhoef en G. de Vries-Schong
(D66), M.J. Driehuis-Jak en N. de Vos (Senioren Actief Den Helder), H. van Dongen en
A.J. Gatowinas (Stadspartij Den Helder), S.T. Pavlotzsky (ChristenUnie), U.N. Fuchs en H.J. Regtop
(PvdA), M. Boessenkool en F. van Vliet (GroenLinks), A.V. Kolsteeg en M. Pastoor (Behoorlijk Bestuur
v D-H & Julianadorp) en M.C. Apan Vega en N. List (Gemeentebelangen Den Helder).
C.M. Bazen, voorzitter;
F.V.A. Hoogervorst, commissiegriffier;
J.K. Visser, wethouder.
_________________________________________________________________________________

1. Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering en wijst de commissieleden op het gebruik van de WhatsAppgroep voor de communicatie tijdens de vergadering.
2. Spreekrecht burgers.
Mevrouw Van Faassen spreekt samen met mevrouw Smits in over agendapunt 4, stand van zaken
ontwikkelingen nabij station Zuid.
3. Vaststelling agenda.
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
TER ADVISERING.
4. Stand van zaken station Zuid.
Mevrouw S. Hafkenscheid, projectleider vastgoed team omgeving, verzorgt een presentatie. Daarna
stelt de commissie vragen die zijn beantwoord door wethouder Visser. De insprekers maken gebruik
van de gelegenheid een tweede keer aan het woord te komen. Constaterende dat het ontwerpfestival
op 18 juni 2021 niet doorgaat, dat het college in gesprek blijft met de bewoners en ideeën blijft
ophalen binnen de kaders en dat voor gekapte bomen andere bomen worden teruggeplant, rondt de
voorzitter de behandeling van het agendapunt af.
5. Duurzame mobiliteit.
De heren B. Wijnands en A. van der Woerd van team Omgeving verzorgen een presentatie.
De hierover door de commissie gestelde vragen worden door hen en wethouder Visser beantwoord.
De voorzitter concludeert dat de input van de commissie waar mogelijk wordt verwerkt in het
vervolgtraject en stelt vast dat de commissie met regelmaat zal worden geïnformeerd over dit thema.
In dit kader wijst hij ook op het paraplubestemmingsplan parkeren en de oprichting Mobipunten
beheer BV, die 27 september 2021 op de agenda staan.
6. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering rond 22.20 uur.

