
Besluitenlijst commissie Stadsontwikkeling en -beheer van 23 juni 2021. 
 
Aanwezig:  
T. Medemblik en D.E. Pater (Beter voor Den Helder), E.M. Krijns en R.J. Langedijk (CDA),  
P.T. Bais en C.M. Jellema (VVD), R.H. Brockholz (PVV), J.P. Verhoef en G. de Vries-Schong (D66), 
K. van Driesten en N. de Vos (Senioren Actief Den Helder), H. van Dongen en A.J. Gatowinas 
(Stadspartij Den Helder), P. Blank (PvdA), M. Boessenkool en F. van Vliet (GroenLinks),  
C. van der Gaag en M. Pastoor (Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp) en M.C. Apan Vega 
(Gemeentebelangen Den Helder). 
 
B. Niggendijker, voorzitter;  
R. de Jonge, commissiegriffier; 
M.C. Wouters, wethouder. 
_________________________________________________________________________________ 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering en wijst de commissieleden op het gebruik van de WhatsApp-
groep voor de communicatie tijdens de vergadering. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Mevrouw Den Ruijter spreekt in ten aanzien van agendapunt 4 stand van zaken Tillenhof. 
 
3. Vaststelling agenda.  
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
TER BESPREKING 
 
4. Stand van zaken Tillenhof 
Wethouder Wouters geeft een korte inleiding op het agendapunt. Vervolgens geeft mevrouw 
Hafkenscheid een toelichting op de denkrichtingen aan de hand van een presentatie. Er is ingegaan 
op de consequenties van de stikstofmaatregelen voor de ontwikkeling van het gebied, verschillende 
varianten die mogelijk zijn binnen de regelgeving, het initiatief vanuit Huisduinen en de 
parkeerproblematiek. Ook is ingegaan op de informatie die opgehaald is in bewonersbijeenkomsten 
op 18 en 21 juni 2021. De vragen van de commissieleden zijn beantwoord door wethouder Wouters 
en mevrouw Hafkenscheid.  
 
5. Gebiedsontwikkeling Drs. F. Bijlweg 
Wethouder Wouters geeft een toelichting op de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de  
Drs. F. Bijlweg. Er is ingegaan op de ontwikkelingen bij Scholen aan Zee, de in ontwikkeling zijnde 
omgevingsvisie, het ontwikkelen van strategische uitgangspunten voor Den Helder als geheel en de 
het vervolgproces. De vragen van de commissieleden zijn beantwoord door wethouder Wouters.  
Wethouders Wouters geeft vervolgens aan dat een eerste concept voor de strategische 
uitgangspunten, dat samen met West8 wordt voorbereid, na het zomerreces aan de commissie wordt 
voorgelegd.  

 
6. Sluiting. 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering (circa 21.25 uur). 


