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Besluitenlijst commissie Stadsontwikkeling en -beheer van 22 september 2014. 
 
Aanwezig: 
N. de Haan, R. van Wamel (Behoorlijk Bestuur); G. Duijvelshoff, R. Slort (CDA); L. Kuipers,  
H. Mosk (D66); M. Boesenkool (GroenLinks); C.J. de Keijn, J. Vlaming (Helder Onafhankelijk!);  
B. Blom, P. Blank (PvdA); K. Schmitz, U. Smit (Stadspartij Den Helder); L. Bekker, J. Kostelijk (VVD); 
M. Faas-Soumeru, J. van Donkelaar (ChristenUnie); F. Piekhaar en M. Juffermans (Vrije Socialisten). 
 
Voorzitter:   C. Bazen  
commissiegriffier:  R. de Jonge 
Portefeuillehouders:  P. Kos (agendapunt 4) en J. van Dongen (agendapunt 5 t/m 7) 
 

 
 
1. Opening en mededelingen. 

De voorzitter, de heer Bazen, opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

  

2. Spreekrecht burgers.  
De heer A. Pruiksma, voorzitter van de Stichting Buurtbedrijf Sluisdijk, spreekt in ten aanzien 
van het Vinkenterrein (agendapunt 4).  De voorzitter geeft de fracties in overweging de 
inspraakreactie te betrekken bij de beraadslagingen. 
 

3. Vaststelling agenda. 
 De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
  
4. Presentatie geactualiseerde parkeerbalans. 

Wethouder Kos informeert de commissie over de geactualiseerde parkeerbalans op basis van 
recente tellingen. Hieruit blijkt dat er voldoende parkeervoorzieningen beschikbaar zijn in de 
binnenstad, zowel doordeweeks als op donderdagavond en zaterdags. Wel is er sprake van 
drukte op bepaalde locaties. Bekeken wordt nog op welke wijze de automobilist hierover kan 
worden geïnformeerd. 
In het voorjaar van 2015 gaat de wethouder met de commissie in discussie over de 
parkeervoorzieningen in relatie tot de ambities van de coalitie inzake parkeren. Daarbij wordt 
ook het gebruik van overige vervoersmiddelen betrokken. 
Naar aanleiding van een vraag van de fractie van de VVD over het gebruik van hybride auto’s 
en laadpalen zegt wethouder Kos toe de informatie schriftelijk toe te zenden. 
De handouts van de presentatie worden nagezonden. 

 
5. Voorstel tot het onttrekken van gelden aan de reserves Vinkenterrein, Bodemsanering 

en Stationslocatie ten behoeve van de sanering van het Vinkenterrein. 
De commissie acht het voorstel besluitrijp en adviseert het voorstel te agenderen als 
hamerpunt voor de raadsvergadering van 29 september 2014. De commissie hecht voorts 
waarde aan participatie van omwonenden bij de inrichting van het Vinkenterrein. 

 
6. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Vogelbuurt 2014. 

De commissie acht het voorstel besluitrijp en adviseert het voorstel te agenderen als 
hamerpunt voor de raadsvergadering van 29 september 2014. 

 
7. Presentatie intitiatieven toeristische ontwikkeling. 
 Aan de hand van een presentatie geeft mevrouw Kaag, afdelingsmanager Ruimte en 

Economie, uitleg over de wettelijke, provinciale en gemeentelijke kaders ten aanzien van 
initiatieven in het duinzoomgebied. Er wordt momenteel, mede op aanraden van de provincie, 
gewerkt aan een nieuwe gebiedsvisie Duinzoom. Deze wordt op een nader te bepalen 
moment aan de raad ter vaststelling aangeboden. 
De commissie hecht waarde aan geïnformeerd te worden over kansrijke initiatieven van 
ondernemers in de toeristische sector. Met name van die ondernemers die de gemeente 
daarom verzoeken. 

 
8. Sluiting. 
 Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 
 
 


