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Den Helder,
stad met
toekomst
voor iedereen

Wij blijven voor
Den Helder gaan
D66 zet ook de komende periode on-

wen én de handen uitgestoken naar

verminderd in op het versterken van de

elkaar. Een stad die kiest voor toekomst

kwaliteit van Den Helder: de levendige

is een stad die werkgelegenheid creëert

stad met dijk en haven, de wijken om-

voor de jeugd. Naast hernieuwde kansen

zoomd door groen, duinen en bollenvel-

bij defensie is het zaak om de unieke

den. Een stad om trots op te zijn.

positionering van de (lucht)havenstad
Den Helder te benutten voor werkgele-

Het resultaat van de investeringen in de
binnenstad inspireert om nu vooral door
te pakken. Maar niet alleen in de stad.
Ook in de wijken is een kwaliteitsimpuls
geboden. De belevingswaarde van de
buitenruimte - voor jeugd én volwassenen - moet fors omhoog. Een levende
stad is een stad waarin iedereen van
betekenis is. D66 wil dat iedereen de
kans krijgt een steentje bij te dragen. En
daar dan ook voor gewaardeerd wordt.
Sociaal liberaal - de handen uit de mou-
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genheid in de duurzame energie.

Stad, wijken en dorp
Stadsvernieuwing en leefbaarheid

» D66 is al decennia de drijvende kracht bij de stadsvernieuwing.
» D66 heeft veel bereikt in de ontwikkeling en vernieuwing
van de stad.
» De resultaten zijn nu zichtbaar, maar het is nooit af.
Stadsverbetering in alle wijken, meer groen, meer

speelgelegenheid en uitbreiding van het ﬁetspadennet.

Geheel Den Helder

» Den Helder als duurzame stad kiest voor vergroening en
klimaatadaptatie.
» Nieuwbouw voegt kwaliteit toe en biedt maatwerk voor
jongeren en ouderen.
» Bijdragen aan het behoud van historische panden.
» Minder regels voor mantelzorgwoningen en alternatieve
woonvormen.

Julianadorp

» Hoogste prioriteit voor het opknappen van het Loopuytpark.
» Karakter Julianadorp versterken met park, evenemententerrein
en sportfaciliteiten (zo mogelijk sportaccommodatie voor JVC).
» Steviger ondersteuning van Stichting
Strandexploitatie Noordkop.

Huisduinen

» Behoud kwaliteit van het dorp Huisduinen met natuur,
cultuur en sfeer staat voorop.
» Ontwikkeling van appartementen aan de kustlijn
past daar niet bij.
» Huisduinen wordt verkeersluwer gemaakt en parkeren wordt
binnen het dorp opgelost.

Stadshart

» Het stadshart van Den Helder begint opnieuw te leven.

Het Stationsplein, de Beatrixstraat met het prijswinnende
bibliotheekgebouw School 7, het doorkijkje naar Willemsoord
met de nieuwe schouwburg ‘De Kampanje’... Tijd om door te
pakken - met vereende krachten.
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Verkeer

» Den Helder moet veiliger. Er moet een integraal verkeersplan

worden opgesteld met aandacht voor voetgangers en ﬁetsers.
Fietsverkeer binnen de stadsgrenzen krijgt voorrang op
gemotoriseerd verkeer.

» Parkeerzones invoeren rondom TESO en Willemsoord.
» Toewerken naar op termijn realiseren van de Noordoost-variant
voor de TESO (verkeer TESO uit de stad!).

Duurzaamheid
Duurzaamheid betekent dat we op zo’n manier met elkaar leven, werken, wonen, recreëren en geld verdienen dat de aantasting van lucht, bodem, ruimte en het klimaat
van onze planeet tot een minimum beperken, nu en vooral ook voor toekomstige
generaties. Dit betekent een overgang van fossiele energie naar hernieuwbare energiebronnen en van verspillend gebruik naar zuinig gebruik en hergebruik van energie
en materialen.
Deze energietransitie is een uitdaging, en biedt ook kansen voor economische
ontwikkeling. Offshore windenergie vormt voor Nederland een groot deel van de oplossing. En dat biedt juist Den Helder economische kansen. Den Helder kan als geen
andere gemeente verduurzamen met de twee duurzame bronnen: zon en wind.

» De zonneweide bij Kooypunt wordt aangevuld met
zoncapaciteit bij de haven.
» Alle gemeentelijke daken worden benut voor het opwekken
van energie.
» Den Helder zet in op het onderhoud aan windturbines en
waterstoffabrieken op zee.
» Gastransportleidingen naar Den Helder moeten worden benut
voor transport van met windenergie geproduceerd waterstof.
» Ontwikkelen van een warmtetransitieplan voor Den Helder
omdat aardgas steeds minder kan worden ingezet voor
verwarming en op tijd geanticipeerd moet worden.

» Den Helder wordt vanzelfsprekend Fairtrade-gemeente.
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Economie en cultuur
Werkgelegenheid en cultuur zijn voor de woonleefstad Den Helder belangrijke pijlers.
Den Helder is alert op de belangen van de bestaande bedrijvigheid. Tegelijkertijd wil
D66 ruim baan bieden aan nieuwe markten en technologieën zoals offshore windenergie en de waterstof economie en innovatieve bedrijven zoals KeyKeg.
Economie

» Speerpunten vanuit de gemeente:

» Actieve acquisitie van nieuwe bedrijven en het faciliteren van
uitbreidingen van bestaande bedrijven.

Cultuur, toerisme en evenementen

» Een ontvangst met open armen door één aanspreekpunt.

Cultuur is de basis voor genuanceerd denken en kijken naar de omgeving. Cultuur

» Flexibiliteit onder meer door minder regels te stellen, vooral voor bedrijven

is onlosmakelijk verbonden met een aantrekkelijke woon- en werkklimaat en draagt

die zich bezig houden met duurzame energie en nieuwe technologie.

» Circulaire economie moet een speerpunt worden; recycling en
hergebruik is ook economisch rendabel en draagt bij
aan duurzaamheid.

» Den Helder moet samen met de Provincie bij de nieuwe regering
aankloppen om in de nabijheid van Den Helder eerder een

windpark aan te leggen dan nu wordt voorzien.Den Helder heeft
immers alle voorzieningen en ligt perfect voor het onderhoud en
facilitering. Door te starten in het noorden kan Den Helder op tijd
overschakelen van werken voor olie & gas naar windenergie op zee.

» Civiel medegebruik van haven en luchthaven door nog
intensievere samenwerking met Koninklijke Marine.
» Nu er meer geld beschikbaar komt voor Defensie, moet alles op

alles worden gezet om deze toename om te zetten in meer werkgelegenheid voor onze stad. Den Helder moet tegelijkertijd meer
worden toegerust op hoogwaardig werk, ICT en Maritieme technologie. De gemeente als bruggenbouwer moet zorgen dat de

belangrijk bij aan het vestigen van bedrijven. Den Helder en Julianadorp hebben veel
(meer) potentie als toeristische trekpleister. Evenementen zijn onontbeerlijk voor een
bruisende stad met aantrekkingskracht.

» Den Helder verder ontwikkelen als cultuurstad.
» Professionele ontwikkeling van het Rob Scholte museum.
» Cultuurbewustwording begint bij de jongeren.
» Meer ruimte voor experimentele- en amateurkunst.
» De 1% regel voor kunsttoepassing bij bouwwerken en
infrastructurele werken moet eindelijk eens consequent
toegepast worden.

» Eén passe-partout voor allerlei culturele activiteiten, zoals
musea en evenementen.
» Stimuleren van evenementen die bijdragen aan het
imago van de stad.
» Het budget voor evenementen moet worden verdubbeld naar
€ 300.000. De minimale eigen bijdrage van de organisator

diverse scholen en opleidingsinstituten in Den Helder als kweekvij-

(inclusief sponsoring) moet worden verlaagd naar 25% om

ver gaan functioneren voor deze innovatieve werkgelegenheid.

bestaande evenementen die het niet kunnen bolwerken
weer een kans te geven en nieuwe te kunnen opzetten. De
maximale bijdrage van de gemeente wordt 75%.
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Onderwijs en jeugd
Goed onderwijs is de basis voor de ontwikkeling van een stad – D66 wil hier ﬂink
in investeren. Een goede investering in het onderwijs - de jeugd - betaalt zich
altijd terug!

» De gemeente investeert in vakleerkrachten voor muziek,
handvaardigheid en sport.
» Den Helder investeert in (talentvolle) kinderen.
» Het is onbestaanbaar dat in Den Helder mensen aan de kant
staan terwijl er behoefte is aan conciërges en assistenten
in het onderwijs. D66 wil een concrete aanpak om de
leerkrachten in Den Helder weer voor de klas te laten staan en
de ondersteunende activiteiten te laten vervullen door mensen
met afstand tot de arbeidsmarkt. Een win-win aanpak. Budget
voor uitkeringen wordt budget voor banen!

» Passend onderwijs is bedoeld om alles uit jongeren te halen en
hen voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Focussen vergroot
succes. Durf te specialiseren in onderwijs, sector en kennis,
aansluitend bij onze omgeving.

» Goede jongerenhuisvesting. Niet alleen voor studenten, maar
ook voor bijv. de topsporters, hoog geschoold personeel...

D66 gaat voor een aantrekkelijk woonklimaat! Huisvesting
voor studenten zoals ‘Prinses Margriet’ moet hiertoe
worden uitgebreid.
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Sport
Volgens veel inwoners is D66 de sportpartij van Den Helder!
Daar heeft D66 de afgelopen decennia dan ook van alles aan gedaan. De vele
sportverenigingen deden nooit voor niets een beroep op ons. We steunden het
basketbal in de “gouden jaren”, gelukkig is ook bij de heren het basketbal op
topniveau weer teruggekeerd. Ook kunnen we trots zijn op het damesbasketbal en –
tafeltennis op eredivisieniveau.
Topsport is goed voor de uitstraling van de stad en is tevens een inspiratiebron voor
heel veel jongeren. De aanleg van kunstgrasvelden werden bij FC Den Helder en
JVC van het begin af aan door ons gesteund. Ook speelden wij een belangrijke rol bij
de oplossing van het geschil met de Rugbyclub. We zijn volop betrokken bij de op
handen zijnde overname van de atletiekaccommodatie aan de Ruyghweg, waarna
D66 ook wil bijdragen aan uitbreiding en verbetering van het park, waardoor veel
meer sporters er gebruik van kunnen maken.
We koesteren de inzet van de honderden vrijwilligers die zich doorlopend inzetten
voor het scala aan sporten die in onze stad worden beoefend.
Sport brengt mensen samen

» Investeren in voorzieningen voor de breedtesport en
uitbouwen naar de wijken en buurten.
» Renovatie van de atletiekaccommodatie Ruyghweg op KNAUtop- en wedstrijdniveau. Park moet in gemeentelijk eigendom

komen en worden verhuurd voor normale (lagere) tarieven aan
Noordkop en Sportlust (Julianadorp).

» Vrijwilligerswerk optimaal faciliteren en stimuleren.
» Sportevenementen voor jongeren tijdens de vakanties.
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Sociaal domein
D66: sociaal en maatschappelijk betrokken. D66 staat voor een solide opbouw van
het Sociaal Domein waarbij wij uitgaan van de eigen kracht van mensen om hun
leven vorm te geven. Toch ervaren wij dat er in onze samenleving mensen zijn die een
steuntje in de rug nodig hebben om tot die eigen kracht te komen of niet in staat zijn
hun leven zelfstandig in te richten. Daarvoor is een rechtvaardig systeem van maatregelen nodig als vangnet ter ondersteuning van diegenen die dit nodig hebben.
D66: sociaal, maatschappelijk en betrokken.

» Aanvraagprocedures vereenvoudigen.
» Overdracht zorgdossiers tussen ketenpartners beter structureren.
» Het hele sociaal domein onder één wethouder.
» Aanpak armoedeval, zoals D66 Den Helder dat op landelijk niveau bepleit.
» Inzetten van mensen “in de kaartenbak” en belonen.
» Faciliteren van activiteiten en evenementen voor ouderen.
» Stimuleren van projecten met samenwerking tussen ouderen en jongeren.
» Verder ontwikkelen van de “één-case-één-regisseur-systematiek” zowel in
de jeugdzorg als in de ouderenzorg.

Algemeen
» De regelgeving van en door de gemeente moet scherp worden gesaneerd.
» Solide ﬁnancieel beleid.
» Een efﬁciënte gemeentelijke organisatie.
» Goede, gezonde en stimulerende werkomgeving voor alle medewerkers
van de gemeente.
» Burgerparticipatie is een belangrijk gegeven; de Helderse inwoners worden
betrokken bij hun stad en directe woon- en leefomgeving.
» Een goed en up-to-date veiligheidsplan dat ook uitgevoerd wordt.
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Stem lokaal

Stem

Lokaal actief!
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