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Algemene beschouwingen van D66 Den Helder  

Voorzitter, de Algemene Beschouwing van D66 zijn opgebouwd rond de 
verschillende programma’s in de begroting en voorzitter, na een redelijk 
turbulent jaar (en we zijn er nog niet !!!) buigen wij ons nu over de 
programmabegroting voor 2018.  
Opmerkelijk is het te constateren dat wij bij verschillende dossiers prettig en 
goed als raad samenwerken. Eigenlijk zouden wij dit moeten doen bij alle 
dossiers waarbij wij met respect voor een ieders ideeën en respect voor de 
democratie op argumenten discussiëren en uiteindelijk besluiten nemen die 
dan daarmee geaccepteerd worden als zijnde van de hele raad.  
Ondanks dat wij begrip houden voor de verhoudingen bij de besluitvorming 
rond de renovatie van het stadhuis blijven wij bij ons idee voor nieuwbouw in 
de binnenstad. Verder vinden wij het jammer dat door de vele negatieve en op 
de man gespeelde reacties, constructieve gedachten worden gedempt en dit 
een belemmering is voor positieve impulsen zoals die nodig zijn in de diverse 
beleidsterreinen. Deze begroting is de laatste van onze raadsperiode en is 
daarom een soort erfenis voor de volgende raad die wij kansen moeten geven 
om goede dingen voor de stad te kunnen doen. 
                                                                                                                                                                            

Programma 1. Bestuur en ondersteuning.                                                                                                       

De overhead bij Consensus baart ons zorgen, alsmede de door deze organisatie 

gehanteerde andere criteria om tot kwijtschelding te komen. Hierover willen 

wij discussie in de commissie BM om te komen tot een duidelijke, eenduidige 

afstemming van deze criteria. Betreffende de pilot over het gratis parkeren zijn 

en blijven wij van mening dat bij de evaluatie van dit parkeerregime scherp 

moet worden gekeken naar de effecten van het parkeren door Texelgangers in 

de omgeving van de toegangswegen. Wanneer komt er een evaluatie? Hoe 

tevreden zijn de bewoners in de binnenstad met het huidige parkeersysteem? 

Kun je vanaf kwart over 9 in de ochtend echt al niet meer parkeren in het 

stadshart? 

Vragen die wij beantwoord willen zien! 

Programma 2 Openbare ruimte.                                                                                                                  

Betreffende de kwaliteit van de openbare ruimte zien wij in het algemeen een 

stijgende lijn en de eerste aanzet in de drie gebieden geeft gelegenheid om te 

oefenen met dit beleid voor de rest van de stad. Dat dit hogere 

onderhoudsuitgaven met zich mee brengt kunnen wij ondersteunen omdat een 

eerste aanzet altijd wat meer kosten met zich mee brengt, zeker als dit ook op 

duurzame basis gebeurt. Voor D66 heeft het onderhoudsniveau op en rond de 

overige winkelgebieden gelijke prioriteit als de binnenstad! 
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Programma 3 Economische zaken 
We zijn blij om te lezen dat het college bedrijven actief de ruimte wil geven om 
zichzelf te sterker ontwikkelen, vooral de offshore gerelateerde bedrijven. Wat 
ons betreft mag dat voor alle bedrijven die zich in Den Helder willen vestigen. 
De bredere doelstelling om Den Helder een bekende vestigingslocatie te maken 
voor de olie-, gas- en ook de windsector lijkt ons een prima plan.  
 
Het terugdringen van de winkelleegstand is voor D66 ook een pijler waar Den 
Helder zich op moet richten...en niet alleen voor de binnenstad! De 
herinrichting van het stadshart laat een sterke en zichtbare vooruitgang zien 
die niemand kan zijn ontgaan!  
 
Toerisme en recreatie zijn van groot economisch belang voor Den Helder, dus 
D66 wil dat we hierop vol blijven inzetten! De beschreven doelen en 
actiepunten lijken ons dan ook een goed uitgangspunt.  
 
Programma 4 Onderwijs 
Ook D66 ziet de terugloop van het aantal leerlingen in Den Helder en zijn in dat 
kader blij dat er goed gekeken gaat worden naar het 
onderwijshuisvestingsplan. Clustering zou een oplossing kunnen zijn tegen 
leegstand.  
Naast terugloop en huisvesting zijn er nog talloze andere uitdagingen op het 
gebied van onderwijs, zoals de verbetering van de positie van Scholen aan Zee 
in de regio, maar ook het slagingspercentage in de verschillende schooltypen. 
Dit moet en kan beter wat D66 betreft! 
Het is zonde dat veel leerlingen uitwijken naar Schagen en wellicht is het 
laatste daar wel een grote aanjager achter. D66 werkt momenteel aan een plan 
om hier verbetering in aan te brengen; dit plan zou weleens kunnen betekenen 
dat de gemeente een flinke bijdrage gaat leveren aan het  
Helderse onderwijs. En dat dit de komende jaren een prominente plaats krijgt 
binnen de gemeentelijke begroting is nu al duidelijk! Maar daarover later meer. 
 
Wij zijn erg blij dat in de begroting 70.000 EU is opgenomen voor het 
“stagebureau maatschappelijke stages”!  
 
Onderwijs is essentieel als het gaat om de toekomst van onze leerlingen maar 
dat niet alleen, ook voor de toekomst van het bedrijfsleven, de Marine en de 
publieke sector in Den Heldere en de regio, maar ook in de provincie. We 
kunnen het ons niet veroorloven dit verder achteruit te laten gaan!! 
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Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie 
Cultuur en sport zijn voor D66 dé mogelijkheden tot het aanbrengen van 
genuanceerd denken en verbroedering. Het is daarom dat wij steeds blijven 
inzetten op uitbreiding van sportfaciliteiten voor alle sporten waar nodig. Inzet 
van sportverenigingen bij de brede sportbeleving van de inwoners van Den 
Helder moet zo veel mogelijk een algemeen karakter hebben en kansen bieden 
aan zo veel mogelijk sportverenigingen in onze stad. Er zou kunnen worden 
nagedacht over Regionale sportmanifestaties met het houden van regionale 
kampioenschappen. D66 heeft herhaaldelijk aangegeven voorstander te zijn 
van overname van het sportcomplex Ruyghweg t.b.v. het faciliteren van de 
atletieksport. Er is nog steeds weinig beweging in dit proces en wij zijn daarom 
benieuwd naar de voortgang. 
 
D66 is tevreden met het rijke aanbod van cultuur en educatieve voorzieningen! 
Den Helder is ook een stad van activiteiten voor toeristen maar ook zeker voor 
onze eigen inwoners. We kunnen de rij opsommen van culturele en overige 
activiteiten in Den Helder maar dan zijn we snel door onze 7 minuten heen! 
Den Helder bruist en een bruisend Den Helder zullen we blijven steunen.  
     
Programma 6 Sociaal domein. 
Zelfredzaamheid en eigen kracht zijn, ook voor D66 de levensingrediënten, die 

mits aanwezig, de basis vormen voor een dynamisch leven en de mogelijkheid 

om “mee te doen” zoals ook de armoedenota beoogt. Echter voor diegenen die 

daar onvoldoende over beschikken moet er een vangnet zijn. Het 

armoedebeleid is er HET instrument voor om mensen binnen de samenleving 

te houden en sociale uitsluiting tegen te gaan door hen terug te brengen in de 

participatiemaatschappij. 

Grote uitdagingen binnen het armoedebeleid staan ons te wachten. Denk 

daarbij aan de sterke toename van kosten inzake het halen van de 

klimaatafspraken, zonder dat daar compensatie tegenover staat. Het is een 

waar dilemma met enerzijds de milieumaatregelen die zorgen voor forse 

prijsstijgingen en belastingen en anderzijds waarvoor de minima geen 

antwoord hebben vanwege de achterblijvende maatregelen ter compensatie 

en dus als een remmende factor zullen werken op het halen van de 

klimaatdoelen zoals afgesproken in Parijs in het algemeen en die in Den Helder 

in het bijzonder. Hoofdvraag is dus: ”Zijn de te nemen milieumaatregelen wel 

realistisch in relatie tot de financiële positie van hen die erdoor geraakt 

worden?” Dat vereist een zeer overwogen beleid waarbij moeilijke keuzes 

gemaakt moeten worden.  
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In het kader van “arbeid moet lonen” was de discussie over de armoedeval 

opgestart en in de armoedenota opgenomen. Betreffende de armoedeval blijft 

het echter uitermate stil, ondanks de vragen in de commissie BM. Ook in de 

begroting is daar niets over te vinden. Hebben wij dan dit onderwerp voor niets 

ingebracht?  

Ondanks de positiever wordende resultaten is het merkwaardig waar te nemen 

dat de armoede stijgt hetgeen vraagtekens zet bij het momenteel gevoerde 

beleid. 

Programma 7 Volksgezondheid en Milieu. 
Zoals bij programma 6 aangegeven staan wij voor een grote uitdaging om de 
minima te betrekken bij het halen van de klimaatdoelen. Dat betekent telkens 
het afwegen van het effect van de milieumaatregelen tegen de haalbaarheid 
voor de minima. 
Inzake de klimaatbestendigheid van de stad is onze hoop gevestigd op het 
verkleinen van het verhard oppervlak dat ook kan worden bereikt door de 
verharding meer uit poreuze steensoorten te laten bestaan waardoor het 
water makkelijker de weg naar de ondergrond kan vinden en door infiltratie 
riolen naar het oppervlaktewater af te voeren. Betreffende energiebesparing 
kan door middel van intensieve voorlichting nog een behoorlijke slag gemaakt 
worden in de milieubewustwording van onze inwoners. De aanleg van een 
warmtenet is voor D66 één van de belangrijkere middelen om voor Den Helder 
een energiezuiniger stad te maken waarvoor wij bereid zijn om extra middelen 
beschikbaar te stellen. Wij zijn ook tevreden met het ingezette beleid inzake de 
rioolrenovatie en de samenwerking in regionaal verband t.b.v. het rioolbeheer.  
 
Programma 8 Ruimte en stedelijke vernieuwing. 
Vooral in de laatste 2 jaar is het ‘ zichtbaar’ voorspoedig gegaan met de 
stadsvernieuwing. Veel bezoekers van Den Helder kennen de stad niet meer 
terug. Vooral de aanpak van de Beatrixstraat, de nieuwbouw van 
beeldbepalende panden en gevelrenovatie in de winkelstraten roept vele 
positieve reacties op. Hierbij mogen we ook niet onze parels onvermeld laten 
zoals de Openbare bibliotheek in School 7 of Schouwburg De Kampanje … 
aanwinsten voor onze stad maar ook voor de regio. Wie afgelopen zaterdag in 
de Stadshal bij het concert van de Golden Earring is geweest kon zien dat de 
nieuwe schouwburg meer mogelijkheden heeft om ook dergelijke grote 
producties binnen te halen.  
 
Het gevelrenovatiefonds is het beste stedelijkevernieuwings-instrument van de 
binnenstad gebleken. D66 wil naast een verlenging, ook verbreding naar 
andere straten met het gevelrenovatieprogramma. 
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De stedelijke vernieuwing gaat verder dan alleen de binnenstad. Denk o.a. aan 
de Schooten waar Woningstichting Den Helder een geweldige impuls aan geeft 
maar we zien het eigenlijk in iedere wijk in Den Helder en dat wil D66 op die 
wijze ook voortgezet zien.  
Ook de kwetsbare wijken van Den Helder zullen de komende tijd onze 
aandacht krijgen. Met een speciaal programma voor renovatie en mogelijk 
herstructurering. 
Speciaal voor Julianadorp komen wij met een motie om de onlangs genoemde 
plannen van de inwoners en belanghebbenden vorm te laten geven in een 
“breed gedragen omgevingsvisie”. 
Ook Huisduinen krijgt zienderogen meer ‘body en structuur’ door de voltooiing 
van het OS&O plan. 
 
Belangrijk zijn hierin de partners als Woningstichting Den Helder maar ook 
zeker Zeestad en wij zien de samenwerking graag voortgezet en geïntensiveerd 
worden in de komende jaren. Er is nog genoeg te doen in onze prachtige stad!! 
 
Programma 9 Gebiedsgerichte aanpak 
 
De gebiedsgerichte aanpak zoals we die voor ogen hadden loopt nog niet goed. 
Er zijn een aantal activiteiten in gang gezet om de raad mee te nemen in het 
proces waarbij geïntegreerde aanpak de boventoon voert. D66 is voorstander 
van de gebiedsgerichte aanpak en ziet graag dat er snel verdere stappen 
worden gezet. 
 
De gemeente gaat dus op zoek naar meer samenwerking met bewoners, 
ondernemers en (maatschappelijke) organisaties. Samen zoeken we antwoord 
op de vragen: Wat vinden we belangrijk in een gebied? Welke ideeën en 
initiatieven zijn er? Maar ook: welke regels staan nu nog in de weg? Dat 
verstaat D66 onder gebiedsgericht werken. 

Samen doen wat de stad nodig heeft 

De gebiedsgerichte aanpak zorgt voor maatwerk. Zijn er te weinig 
parkeermogelijkheden in een winkelstraat? Dan vraagt de gemeente de 
winkeliers om mee te denken. Is er veel zwerfvuil rondom een afvalcontainer? 
Misschien zijn er bewoners die graag helpen de omgeving schoon te houden. 
Zij krijgen dan het benodigde materiaal van de gemeente. In de Van Galenbuurt 
ging dat prima, nu de andere delen van Den Helder versneld aanpakken! 
Gebiedsgericht werken betekent goed naar elkaar luisteren en samenwerken. 
En ook dat bewoners, organisaties en ondernemers elkaar laten doen waar zij 
het beste in zijn. Zo doen we samen wat het beste is voor Den Helder. 
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Voorzitter , afrondend. De Algemene beschouwingen zo laat in het jaar met de 
komende gemeenteraadsverkiezingen voor de deur zijn best curieus. D66 heeft 
de afgelopen jaren veel positiefs gezien in Den Helder waarbij vertrouwen in de 
stad een groot goed is. We zien ook dat we er niet zijn! Deze 
programmabegroting geeft ons vertrouwen dat we ook de komende jaren 
stappen gaan maken in maar vooral voor deze stad. 
 
Zorgpunten zijn ook zeker het gedoe rond de renovatie van het stadhuis en ook 
de kosten die dit met zich met zich meebrengt. Ook de niet gebouw gebonden 
kosten moeten gefinancierd worden en zoals we in de memo van wethouder 
kunnen lezen …. Na 2021 hebben we weer wat geringe structurele ruimte. Dit 
baart ons grote zorgen wat er komt nog veel op ons af en dan denken we aan 
de haven en luchthaven.    
 
Voorzitter, D66 heeft na het vertrek van de VVD uit dit College ervoor gekozen 
om wel deel te blijven uitmaken van dit College in de wetenschap dat we bezig 
zijn voor deze mooie stad. Dat gevoel heerst op dit moment nog steeds! D66 
wil en zal zich blijven inzetten voor onze stad ook met de zware stormen die 
nog op ons afkomen! 
 
Hans Verhoef 
Fractievoorzitter D66 Den Helder 


