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Voorwoord 
 
Beste jonge inwoner van de gemeente Den Helder, 
 
Voor je ligt het gedeelte uit ons verkiezingsprogramma dat alleen gaat over jeugd en 
onderwijs. ‘De jeugd heeft de toekomst’ zeggen we vaak. D66 wil dit gezegde met 
daadkracht uitvoeren. Wij vinden het belangrijk dat alle jongeren van Den Helder de 
kans krijgen uit zichzelf en het leven te halen wat erin zit. Het mag daarbij volgens 
ons niet uitmaken waar je wieg heeft gestaan. Daarom vinden we het belangrijk om 
te investeren in onderwijs en ontwikkelingsmogelijkheden voor jeugd en jongeren.  
 
Daarnaast willen we dat Den Helder een stad is waar je van jongs af aan met plezier 
woont. Er is veel goed geregeld in Den Helder. We vinden het belangrijk dat deze 
goede dingen behouden blijven. Uit gesprekken met jongeren in Den Helder hebben 
wij begrepen dat er ook nog het een en ander te verbeteren valt. Daar willen wij ons 
voor inzetten. Wij vinden daarbij dat de gemeente niet alleen plannen moet beden-
ken voor jullie, maar juist ook met jullie. Een aantal van de ideeën die je in dit pro-
gramma leest, hebben we ook niet zelf bedacht, maar meegenomen uit de gesprek-
ken met jongeren.  
 
Heb je vragen over de punten in dit programma of ben je benieuwd naar ons totale 
programma? Bezoek onze website, like ons op Facebook en/of volg ons op Twitter. 
Laat ons weten wat je van de punten in dit programma vindt of wat voor ideeën jij 
hebt voor Den Helder en ga met ons in gesprek. Wij luisteren graag naar jou! 

 

 

 

 

Van links naar rechts, bo-
venaan: Pia Bruin (wethou-
der), Lolke Kuipers (lijsttrek-
ker), Petra  Lansdorp (kan-
didaat raadslid nr 2.).  
 
In het midden achtereenvol-
gens nummers 3 tot en met 
6 op de lijst: Hans Baanstra 
(raadslid), Hans Verhoef 
(raadslid), René van Deute-
kom (commissielid bestuur 
& middelen), Frans Klut 
(raadslid). 
 
Onderaan een drietal ‘jon-
geren’ op onze kandidaten-
lijst: Rinda de Goede – Pe-
per, Koos Papo en Esther 
Scholten. 
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Standpunten Onderwijs & Jeugd 

 

Passend onderwijs 
D66 is van mening dat jongeren die om welke reden dan ook moeite hebben om zich 
in het reguliere onderwijs te handhaven (basisonderwijs of voortgezet onderwijs), niet 
koste wat het kost in het reguliere onderwijs gehouden moeten worden. De invoering 
van de Wet Passend Onderwijs verandert hier voor ons niets aan. Jongeren hebben 
recht op een voor hun passende onderwijsvorm en eventuele noodzakelijke onder-
steuning. De gemeente dient het onderwijs te ondersteunen om dit mogelijk te ma-
ken. Daarbij mogen financiële middelen geen rol spelen. Dit geldt ook voor het ver-
voer naar het voor de jongere passend onderwijs. Hierdoor bereiken we dat alle jon-
geren de kansen krijgen om zich binnen hun eigen bereik te ontwikkelen. 
 
D66 vindt dat jongeren gestimuleerd moeten worden om onderwijs te volgen 
Jongeren die in het onderwijs of anderszins dreigen uit te vallen, moeten actief bege-
leid worden om kun kansen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij te vergroten. 
 
Vakleerkrachten techniek in groep 8 
In het kader van het meerkansenbeleid wil D66 dat de gemeente samen met primair 
en voortgezet onderwijs een poule vormt voor ‘Vakleerkrachten techniek’, speciaal 
voor leerlingen met (i)vmbo-indicatie in groep 8. Deze groep is vaak praktisch inge-
steld; het theoretische lesaanbod boeit hen minder. Door praktische vakken aan te 
bieden geeft de school ook aan deze leerlingen kansen om positief te scoren. Hier-
voor blijft overleg met het SAVO van groot belang. 
 
Vakleerkrachten bewegingsonderwijs 
Jeugdsportstimulering begint met goed en stimulerend bewegingsonderwijs. D66 
vindt dat dit niet alleen afhankelijk mag zijn van de keuzes van het schoolbestuur. De 
lokale overheid moet deze garantie bieden. D66 kiest voor het inzetten van vakleer-
krachten bewegingsonderwijs vanuit het sportplan Samenspel. 
 
Pesten 
D66 is blij met het plan van aanpak van staatssecretaris van Onderwijs en de Kin-
derombudsman van dit jaar, waarin scholen wettelijk verplicht worden om een les-
programma tegen pesten te gebruiken, een antipestcoördinator aan te stellen en te 
monitoren of er op school wordt gepest. Veilig opgroeien legt de basis voor even-
wichtige volwassenen. 
 
Afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt 
Goede onderwijsvoorzieningen vormen een belangrijke overweging voor bedrijven 
om zich in een regio te vestigen. Daarnaast is de kans groter, dat Helderse jongeren 
voor een toekomst in Den Helder kiezen wanneer ze een opleiding kunnen volgen 
die kansen op werk in de regio biedt. De gemeente moet zich daarom niet alleen ac-
tief inzetten om de onderwijsvoorzieningen in Den Helder te behouden en uit te brei-
den, maar ook om onderwijs en arbeidsmarkt goed op elkaar aan te laten sluiten. 
Initiatieven als de rondetafelconferenties onderwijs & arbeidsmarkt, het rondje bedrij-
ven voor tweedeklassers in het voortgezet onderwijs en het overleg over aansluiting 
vmbo-mbo-hbo moeten daarom worden voortgezet. Verder dient de gemeente te 
stimuleren dat (lokale) grote werkgevers die leerwerktrajecten aanbieden, voorlich-
tingen op scholen verzorgen. 
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D66 is blij dat het HBO terug is in Den Helder 
Voor de individuele ontwikkeling van onze jeugd, maar ook voor de ontwikkeling van 
de stad is het van groot belang dat het onderwijsaanbod in Den Helder uitgebreid 
wordt met (minimaal propedeuse) opleidingen op HBO-niveau. De Maritime Campus 
Netherlands die in Den Helder is gestart, is een grote stap in de door ons gewenste 
richting. Dit samenwerkingsverband tussen onderzoeksinstellingen, onderwijsinstel-
lingen (VMBO tot en met WO), ondernemers en overheden biedt opleidingsmogelijk-
heden die voorheen in Den Helder niet mogelijk waren. Dit samenwerkingsverband is 
een school-voorbeeld voor andere sectoren. 
 
Veiligheid rond scholen 
De veiligheid rond de scholen is een continue aandachtspunt voor D66. Scholen ho-
ren in een veilige omgeving te staan. De Kiss & Ride zone is een kortparkeervoor-
ziening dichtbij scholen om schoolkinderen veilig dichtbij de ingang van het gebouw 
af te kunnen zetten of op te halen. Handhaving is noodzakelijk om op deze plekken 
veiligheid te kunnen waarborgen. 
 

Muziek- en creativiteitsonderwijs belangrijk  
De steunfunctie van Triade voor kunstzinnige vorming in het onderwijs dient gehand-
haafd en daar waar mogelijk uitgebreid te worden met een groter aanbod muziek- en 
creativiteitsonderwijs voor zowel het primair- als voortgezet onderwijs. Het Jeugd 
Onderwijs- en Cultuurfonds maakt het volgen van cursussen en deelname aan cultu-
rele activiteiten ook mogelijk voor kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen. 
 
Milieu- en Natuureducatie waardevol 
De Helderse Vallei kan vooral jongeren leren nadenken over de natuur en de effec-
ten van menselijk handelen daarop. De Helderse Vallei als natuur- en educatiecen-
trum houdt zich in samenwerking met o.a. scholen bezig om natuur- en milieueduca-
tie verder vorm te geven voor een bredere doelgroep (volwassenen en toeristen). Dit 
verdient onze steun. 
 
D66 wil dat alle kinderen dichtbij huis kunnen spelen 
De gemeente moet zorgen voor volwaardige speelplekken in Den Helder. D66 streeft 
in het kader van de WMO naar het vaststellen van een gemeentelijk speeltuinenbe-
leid, waarbij een evenwichtige spreiding naar kinderaantal van kleinschalige speel-
voorzieningen over buurten, avontuurlijke speeltuinen over wijken en het structureel 
onderhoud ervan worden geborgd. De speeltuinen moeten zich bevinden in buurten 
waar veel kinderen wonen. D66 onderschrijft het Convenant ‘Wijkaanpak Plus’, de 
samenwerking tussen gemeente en Woningstichting. D66 ziet graag dat speelplek-
ken worden ingericht samen met bewoners en betrokkenen. Inspraak van kinderen 
en ouders speelt daarbij een grote rol. Het onderhouden van de speelplek (schoon-
houden en klein onderhoud) kan ook door de buurt worden opgepakt. Dit moet de 
gemeente stimuleren. 
 
Voor vervangen van speeltoestellen is binnen de gemeentelijke begroting geen geld 
gereserveerd. De vervangingskosten komen uit de onderhoudsgelden. D66 is daar-
om van mening, dat er voor het aanschaffen van vervangende speeltoestellen een 
apart budget moet worden vrijgespeeld. Spelen kan daarbij ook worden gefinancierd 
uit het convenant woonomgeving. 
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Specifieke aandacht voor gezinnen met kinderen in gemeentelijk armoedebeleid 
In lijn met het advies van de Kinderombudsman wil D66 dat de gemeente voor de 
allerarmsten een kindpakket ontwikkelt dat voorziet in de meest noodzakelijke be-
hoeften, aangevuld met zaken die noodzakelijk zijn om mee te kunnen doen in de 
samenleving. Het Jeugdsportfonds en Jeugd Onderwijs en Cultuurfonds zijn belang-
rijke instrumenten in dit kader, maar vaak onbekend bij de mensen die het nodig 
hebben. D66 ziet ook hierbij een grote kans in een koppeling met het wijkgericht 
werken. 
 
Ontmoetingsplekken voor jongeren 
Na het wegvallen van het jongerencentrum Postbrug is er voor deze groep geen ver-
dere activiteit geweest om te voorzien in een nieuw onderkomen. Voor D66 Den Hel-
der is dit onaanvaardbaar, omdat juist een investering in de jeugd zich later positief 
zal vertalen in ouders met een goede opstelling ten opzichte van de ontwikkeling van 
toekomstige jeugd, die dan ook graag blijft wonen in Den Helder. De beste preventie 
is nog steeds sociale binding. D66 pleit daarom voor kleinschalige jongeren-
ontmoetingscentra, gekoppeld aan wijkgericht werken. Daarnaast is D66 nog steeds 
fervent voorstander van een cultureel centrum inclusief poppodium voor jongeren en 
evenementen specifiek voor jongeren. D66 wil dat de gemeente Den Helder zich in-
spant om dit te realiseren, samen met Helderse ondernemers en de jongeren zelf. 
 
Evenementenbeleid 
D66 hecht aan een goed evenementenbeleid als steun voor promotie van Den Hel-
der en saamhorigheid van inwoners onderling. Daarbij dient aan alle doelgroepen, 
waaronder jongeren, te worden gedacht. Hier ligt een duidelijke taak voor de cul-
tuurmakelaar. 
 
D66 vindt dat jongeren een belangrijke stem hebben in zaken die hen aangaan 
D66 vindt het belangrijk om jongeren te laten meedenken/adviseren bij besluitvor-
ming over onderwerpen die jongeren aangaan. Met de komst van nieuwe media zijn 
er nieuwe mogelijkheden voor participatie. Jongerenparticipatie moet door de ge-
meente actief gestimuleerd worden via de middelen waarover jongeren beschikken. 
Samenwerking met scholen is voor dit doel erg belangrijk. Daarnaast hebben jonge-
ren vaak zelf ideeën hoe zij zouden willen participeren. Daar moet serieus naar ge-
luisterd worden. 
 
Jongerenhuisvesting 
D66 is van mening dat ook jongeren recht op woonruimte hebben. Als jongeren kun-
nen studeren en werken in onze stad, zullen en willen zij ook graag in Den Helder 
blijven wonen. D66 wil dat jongerenhuisvesting onder meer gerealiseerd wordt in 
leegstaande gebouwen, die hiertoe kunnen worden herbestemd, zoals kantoren en 
bejaardenhuizen. D66 is voorstander van gevarieerd bouwen; het is niet verstandig 
nu te kleine appartementen specifiek voor deze doelgroep te bouwen, nu er steeds 
minder jongeren (verdunning van gezinnen) zijn. Nieuwbouw specifiek voor de doel-
groep van nu geeft over 20 jaar problemen met leegstand. Daarnaast zouden ge-
meente en woningbouwcorporaties moeten streven naar snellere toewijzing aan jon-
geren en dus aanpassing van het toewijzingsysteem. Ten aanzien van koop door 
jongeren èn starters ziet D66 de starterslening als grote kans, zodat jongeren die hun 
toekomst in Den Helder zien al jong aan hun toekomst kunnen bouwen. 
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Ruimte voor ideeën van jongeren 
Te vaak wordt over en niet mèt jongeren gepraat. Dat moet veranderen. Jongeren 
weten beter wat zij willen dan dat volwassen dat weten. Wanneer jongeren met uit-
voerbare ideeën komen, vindt D66 dat ze de kans moeten krijgen deze ideeën zelf 
uit te voeren. Hierin heeft de gemeente een faciliterende rol.  
 
Jongerenloket 
Eén punt waar jongeren naartoe kunnen met vragen op het gebied van welzijn, wo-
nen en werken; dit is belangrijk om Den Helder beter te laten draaien als geheel. Zo 
kunnen jongeren die wèl willen, maar problemen of vragen op hun weg vinden, tóch 
die bijdrage zijn voor Den Helder. 
 
Iedereen in beweging 
D66 vindt sporten enorm belangrijk. Het is gezond, werkt preventief, verbindt. Kort-
om, het is goed voor mensen. Er is mede door inspanningen van D66 een flink bud-
get beschikbaar gesteld voor het Jeugdsportfonds om kinderen voor wie financiën 
een drempel tot het sporten vormt, toch mee te kunnen laten doen. De gemeente 
Den Helder dient actief te zijn bij het gebruik van het Jeugdsportfonds om te zorgen 
dat meer kinderen hun favoriete sport kunnen beoefenen. Deze taak past prima bin-
nen het wijkgericht werken. De aanstelling van een buurtsportcoach is hierbij van 
toegevoegde waarde. Initiatieven van inwoners van Den Helder om op sportgebied 
hulp en bijdragen te leveren om te kunnen bewegen dienen te worden gestimuleerd. 
 
Streven naar een gezonde jeugd 
JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) ondersteunt de komende vijf jaar gemeenten 
die samen met publieke en private partijen bouwen aan een gezonde gemeente. D66 
vindt dat Den Helder in 2016 in de top-50 van JOGG-gemeentes moet staan. Enkele 
concrete maatregelen die dit convenant voorstelt, zijn dagelijks een uur gym, gezon-
de schoolkantines, veilige fietsroutes, voedingslessen, buitenspeelveldjes en voor-
lichting aan ouders. Nederland wil in 2018 de gezondste jeugd van Europa hebben. 
Den Helder kan - als JOGGgemeente - haar steentje hieraan bijdragen. De GGD kan 
hiermee - als uitvoerend orgaan - worden belast met reële en haalbare resultaten als 
opdracht. 
 
Decentralisatie van de jeugdzorg 
Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle zorg voor minderjarigen. 
Naast opvoedondersteuning zijn dat (gesloten) jeugdzorg, jeugd-ggz, zorg voor licht 
verstandelijk beperkten, jeugdbescherming en reclassering. Een grote verantwoorde-
lijkheid die de gemeente Den Helder alleen aan kan door samen te werken en met 
alle ketenpartners in gesprek te gaan. De start hiertoe is reeds gemaakt. In het kort 
wil D66 vooral investeren in preventie en wijkgericht werken en zorg faciliteren waar-
in de jeugdige patiënt, zijn/haar wensen en die van zijn/haar ouders centraal staan. 
Regionale samenwerking moet vooral gezocht worden waar het gaat om meer spe-
cialistische zorg. 
 


