
Besluitenlijst commissie Stadsontwikkeling en -beheer van 8 juni 2015 
 
Aanwezig: 
N. de Haan (Behoorlijk Bestuur); C. Bazen, B. van Rijswijk (CDA); H. Mosk, J. Verhoef (D66); F. van Vliet, 
N. Dol (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); M. Vermooten, M. Ram (Fractie 
Vermooten). 
 
Voorzitter:   P.R. Reenders 
commissiegriffier:  R. de Jonge 
Portefeuillehouders:  P. Kos (punt 4) J. van Dongen (punten 5 en 6) 
 

 
 
1. Opening en mededelingen. 
 De voorzitter, de heer P.R. Reenders, opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 Er zijn geen mededelingen. 

  

2. Spreekrecht burgers.  
De volgende personen hebben ingesproken  ten aanzien van agendapunt 4: 
- Mevrouw D(esiree) van Kalsbeek namens de Ondernemers Federatie Julianadorp;  
- de heer J(os) Alberink namens de Belangen Vereniging Julianadorp. 
De voorzitter geeft de commissieleden in overweging de inspraakreacties te betrekken bij de 
beraadslagingen. 
 

3. Vaststelling agenda. 
 De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Burgerinitiatief betreffende een heroverweging van de plannen voor de aanpak van de 

verkeersproblematiek bij kruispunt Veul. 

 De commissie adviseert uw raad bij  ruime meerderheid de Noorderhaaks volgens planning aan te 

leggen en aan de hand van participatie invulling te geven aan de concrete verkeer-remmende 

maatregelen. De commissie heeft daarbij een duidelijke voorkeur voor een lichte variant van 

verkeer-remmende maatregelen. Aan de hand van een evaluatie te zijner tijd kan worden bezien in 

hoeverre de getroffen maatregelen hebben geleid tot het gewenste effect danwel dat er 

aanvullende maatregelen nodig zijn. De commissie is voorts content met de mededeling van de 

portefeuillehouder dat de geplande bus-sluis op de Van Foreestweg, mede op basis van de 

participatie, is vervallen. 

 

 Vanuit de commissie is voorts gevraagd of de aanleg van een apart fietspad langs de 

Noorderhaaks tot de mogelijkheden behoort. Ook is gevraagd wanneer er kan worden gesproken 

over de mogelijke aanleg van de oostelijke variant (Oosterhaaks). Wethouder Kos komt hierop in 

een later stadium terug. 

 

 Wethouder Kos zegt toe dat de vragen van de fractie van het CDA die ter vergadering niet 

beantwoord zijn alsnog schriftelijk worden beantwoord. 

 

 De voorzitter geeft aan dat er een voorstel in de lijn van de commissiebehandeling aan de raad 

wordt voorgelegd op 15 juni 2015. 

 

5. Presentatie verplaatsing horeca van Koningstraat naar Willemsoord. 

 De heren W. Dukers en A. Verhoef geven een toelichting op de plannen voor de verplaatsing van 

de natte horeca van de Koningstraat naar Willemsoord en informeren naar de eerste reacties van 

de fracties. 

 De fracties van het CDA, D66, Helder Onafhankelijk!, de PvdA en de VVD staan in beginsel positief 

tegenover het initiatief. De fractie van GroenLinks is in beginsel geen voorstander van nachthoreca 

op Willemsoord. De fracties van de ChristenUnie en Stadspartij Den Helder wachten de resultaten 

van het leefbaarheidsonderoek af en hebben nog geen standpunt ingenomen. Ook de fracties van 

Behoorlijk Bestuur, Vermooten en de Vrije Socialisten hebben nog geen standpunt ingenomen. 

 Wethouder Van Dongen geeft aan dat de resulaten van het leefbaarheidsonderzoek binnen enkele 

weken beschikbaar zullen zijn. 
 



6. Uitgangspunten gebiedsontwikkeling stationslocatie. 
De commissie stemt bij meerderheid in met het verder in procedure brengen van de 
uitgangspunten voor de ontwikkeling van de stationslocatie. De fractie van de PvdA is hier geen 
voorstander van en is van mening dat er eerst een debat dient plaats te vinden over de 
hoofdpunten in het gebied, waaronder ook bijvoorbeeld het postkantoor. De fractie van D66 is van 
mening dat de geformuleerde uitgangspunten niet in een bredere visie zijn ingebed. 

 
7. Sluiting. 
 Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering (23.00 uur). 


