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Besluitenlijst commissie Stadsontwikkeling en -beheer van 25 augustus 2014. 
 
Aanwezig: 
N. de Haan, R. van Wamel (Behoorlijk Bestuur); G. Duijvelshoff, C.M. Bazen (CDA);  
L. Kuipers, H.S. Mosk (D66); M. Boesenkool, F. van Vliet (GroenLinks); C.J. de Keijn, J. Vlaming 
(Helder Onafhankelijk!); B. Blom, P. Blank (PvdA); N. van Delft, U. Smit (Stadspartij Den Helder);  
L. Bekker, J. Kostelijk (VVD); M.H. Faas-Soumeru, J.P. van Donkelaar (ChristenUnie); F.J. Piekhaar 
(Vrije Socialisten). 
 
Voorzitter:   P.R. Reenders  
commissiegriffier:  R. de Jonge 
Portefeuillehouders:  P.J.R. Kos (agendapunt 4) en J.E.T.M. van Dongen (agendapunt 5) 
 

 
 
1. Opening en mededelingen. 

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

  

2. Spreekrecht burgers.  
De heer J. Mooij, centrummanager, en de heer B. Kramer, ondernemer in de Beatrixstraat, 
spreken in ten aanzien van het parkeren in de Beatrixstraat (agendapunt 4). 
 

3. Vaststelling agenda. 
 De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
  
4. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Verordening 

parkeerbelastingen 2014. 
De commissie acht het voorstel besluitrijp en adviseert het voorstel te agenderen als 
bespreekpunt voor de raadsvergadering van 1 september 2014. 

 Wethouder Kos heeft toegezegd dat:  de resultaten van de in 2007 gehouden enquête parkeren wordt toegezonden;  er vóór de raadsvergadering van 1 september 2014 een schriftelijk antwoord volgt over de 
contracten en mogelijke boetebedingen;  de verbinding tussen de Gravenstraat en de Sluisdijkstraat nader wordt bezien. 

De commissie is verdeeld over de keuzes die het college van burgemeester en wethouders 
heeft voorgelegd. De fracties van Behoorlijk Bestuur, het CDA, D66, Helder Onafhankelijk! en 
de PvdA zijn geen voorstander van parkeerplaatsen in de Beatrixstraat. De fracties van de 
ChristenUnie, GroenLinks, de Stadspartij Den Helder, de VVD en de Vrije Socialisten zijn wel 
voorstander van parkeren in de Beatrixstraat, met dien verstande dat er na een periode van 
minimaal 6 maanden na oplevering een evaluatie wordt gehouden. De fractie van de 
Stadspartij Den Helder overweegt een motie of amendement waarbij het college wordt 
opgedragen de blauwe zone van toepassing te verklaren op de parkeerplaatsen. 

 
5. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Harssens 2014. 

De commissie acht het voorstel besluitrijp en adviseert het voorstel te agenderen als 
hamerpunt voor de raadsvergadering van 1 september 2014. 
Naar aanleiding van een opmerking van de fractie van GroenLinks zegt wethouder van 
Dongen toe dat er bij toekomstige bestemmingsplannen nadrukkelijk wordt gekeken naar het 
aantal broedplekken voor vogels. 

  
6.  Sluiting. 
 De heer Blank informeert wanneer het plan van professor Molenaar op de agenda van de 

commissie komt. De voorzitter zegt toe het onderwerp mee te nemen naar de 
agendacommissie. 

 
 


