
Besluitenlijst commissie Stadsontwikkeling en -beheer van 18 mei 2015  
(BSL15.0033) 
 
Aanwezig: 
N. de Haan, R. van Wamel (Behoorlijk Bestuur); S. Houtveen, B. van Rijswijk (CDA); H. Mosk, J. Verhoef 
(D66); F. van Vliet, M. Boessenkool (GroenLinks); C.J. Kleijn, J. Vlaming (Helder Onafhankelijk!); B. Blom, 
P. Blank (PvdA); U. Smit, N. van Delft (Stadspartij Den Helder); J. Kostelijk, L. Bekker (VVD);  
J. van Donkelaar, M.H. Faas (ChristenUnie); C. van Driesten, F. Piekhaar (Vrije Socialisten); H. Mooijman, 
M. Ram (Fractie Vermooten). 
 
Voorzitter:   C.M. Bazen 
commissiegriffier:  R. de Jonge 
Portefeuillehouders:  J. van Dongen 
 

 
 
1. Opening en mededelingen. 
 De voorzitter, de heer C.M. Bazen, opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

  

2. Spreekrecht burgers.  
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 

3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 

 
4. Stand van zaken Anton Pieckplein. 

De heer H. van der Laan namens de initiatiefnemers, de heer E. Bindels van West8, de heer  
N. Kruisheer van Attika Architekten en mevrouw van Overmeren van Zeestad hebben aan de hand 
van een presentatie toelichting gegeven op de huidige plannen en het tijdspad met betrekking tot 
het Anton Pieckplein. De presentatie wordt digitaal toegezonden. 

 
5. Presentatie nieuwe Woningwet en Huisvestingswet. 

De heer G. Linders van de VNG heeft een toelichting gegeven op de nieuwe Woningwet en 
Huisvestingswet en de gevolgen hiervan voor gemeenten. 
Wethouder Van Dongen heeft aangegeven dat de vigerende woonvisie geldt tot en met 2015 en 
dat er dus voor 2016 een nieuwe woonvisie vastgesteld dient te worden. Het college is 
voornemens in de maand juli de raad te informeren over het stappenplan als gevolg van de nieuwe 
wetgeving. De wethouder stelt voor om op korte termijn, zo mogelijk nog voor het zomerreces, een 
aparte bijeenkomst te organiseren met de woningcorporaties. De commissie staat positief 
tegenover deze suggestie. De presentatie wordt digitaal toegezonden. 

 
6. Presentatie ontwikkeling stationslocatie. 

Wethouder Van Dongen geeft aan de hand van een aantal sfeerimpressies een toelichting op 
uitgangspunten voor de ontwikkeling van de stationslocatie. Aan de commissieleden is verzocht 
deze uitgangspunten in de fracties te bespreken en in de volgende commissievergadering (8 juni) 
aan te geven of deze uitgangspunten op draagvlak kunnen rekenen. 
Wethouder Van Dongen stuurt nog een memo toe waarin de uitgangspunten zijn verwoord. 

 
7. Sluiting. 
 Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 
 


