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1. Opening en mededelingen. 
 De voorzitter, de heer J. Klopstra, opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

  

2. Spreekrecht burgers.  
De heer G. Dekker, pandeigenaar in de Koningstraat, en de heer K. Schmitz, horecaondernemer in 
de Koningstraat, spreken in ten aanzien van agendapunt 4. 
De voorzitter geeft de commissieleden in overweging de inspraakreacties te betrekken bij de 
beraadslagingen. 

 
3. Vaststelling agenda. 

De fractie van de Vrije Socialisten stelt voor agendapunt 4 niet te behandelen omdat de rapportage 
van het leefbaarheidsonderzoek niet bij de vergaderstukken is gevoegd. 
De meerderheid van de commissie wenst het agendapunt wel behandelen. 
De agenda is hierna ongewijzigd vastgesteld. 

 
4. Ontwikkeling Koningstraat. 

Na een korte inleiding door wethouder Kuipers geeft de heer Langedijk (afdeling Ruimte en 
Economie) aan de hand van een presentatie uitleg over de ontwikkelingen die van invloed zijn op 
de Koningstraat: de aanbevelingen naar aanleiding van leefbaarheidsonderzoek, het initiatief 
vanuit de horeca-ondernemers, het onderhoud van de panden en het verkeersbesluit. Het is aan 
de gemeente om richting te geven aan de gewenste situatie. 
Wethouder Kuipers geeft aan dat in het tweede kwartaal wordt bekeken op welke wijze de 
samenwerking met Woningstichting Den Helder vorm kan worden gegeven. Met de initiatiefnemers 
van de stichting PUIK wordt gewerkt aan een horeca-concept. 
Met de commissie is gesproken over: 
- het streefbeeld voor de Koningstraat;  
- verplaatsing van de (nacht)horeca naar Willemsoord; 
- de combinatie van woonfuncties en horeca in de Koningstraat; 
- verplaatsen of sluiten van de coffeeshops; 
- de route en het tijdspad van de ontwikkelingen; 
- de samenwerking met Woningstichting in relatie tot de Woningwet; 
- de communicatie over de voortgang van de verschillende ontwikkelingen.   

 
5. Voorstel tot het vaststellen van de toekomstvisie 'Van Galen 2025' als leidraad voor 

gemeentelijk beleid. 
De commissie acht het voorstel besluitrijp en adviseert het voorstel unaniem als hamerpunt te 
agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering. 

 
6. Sluiting. 
 


