
 
 
Besluitenlijst commissie Stadsontwikkeling en -beheer van 25 augustus 2021. 
 
Aanwezig:  
T. Medemblik en D.E. Pater (Beter voor Den Helder), E.M. Krijns en S. Janssen (CDA),  
E.J. Dasbach en C.M. Jellema (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), B. Spandaw (PvdA), M. Boessenkool en F. van Vliet 
(GroenLinks) en M.E. Dijk en M. Pastoor (Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp). 
 
C.M. Bazen, voorzitter;  
F. Blok,   commissiegriffier; 
J.K. Visser,  wethouder. 
_________________________________________________________________________________ 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de digitale vergadering en wijst de commissieleden op het gebruik van de 
WhatsApp-groep voor de communicatie tijdens de vergadering. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
De heer P. Brinkman spreekt in ten aanzien van agendapunt 4, het voorstel tot vaststellen 
paraplubestemmingsplan supermarkten. 
 
De heer I. Kistenmacher (secretaris Vereniging Van Eigenaren ‘Schooten Plaza’) spreekt in ten 
aanzien van agendapunt 4, het voorstel tot vaststellen paraplubestemmingsplan supermarkten.  
 
3. Vaststelling agenda.  
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
4.  Voorstel tot vaststellen paraplubestemmingsplan supermarkten. 
De commissie acht het voorstel besluitrijp en stelt voor het voorstel als bespreekpunt te agenderen 
voor de raadsvergadering van 6 september 2021. Als bespreekpunten zijn genoemd: 
- ontplooien nieuwe concepten/alternatieven; 
- wat is wel een supermarkt en wat is geen supermarkt; 
- mogelijkheden tot het vestigen van een hard-discounter; 
- wat voor mogelijkheden zijn er om de Aldi op het Ravelijncenter Den Helder te vestigen. 
 
Wethouder Visser heeft aangegeven de vragen van de fractie van Senioren Actief Den Helder en 
omstreken voor de raadsvergadering schriftelijk te zullen beantwoorden. Daarnaast zal de inspreker, 
de heer Brinkman, de raad informeren over het nieuwe Aldi concept zoals in Enkhuizen.   
    
5.  Voorstel tot vaststelling paraplu-bestemmingsplan "Kamerverhuur, woningsplitsing 

en Bed&Breakfast 2021" ex artikel 3.8 Wro. 
De commissie acht het voorstel besluitrijp en stelt voor het voorstel als hamerpunt te agenderen voor 
de raadsvergadering van 6 september 2021. 

 
6. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering rond 21.45 uur. 
 


