
Geen verkwisting van gemeenschapsgelden!  

 

De SENIORENPARTIJ hekelt verspilling van gemeenschapsgeld. Geld dat is 

opgebracht door onze inwoners dient zorgvuldig beheerd en besteed te 

worden. De partij wil daarom sowieso alle geldstromen transparant krijgen.  

 

Waar vooral heel veel geld in omgaat is bij de verbonden partijen, zoals 

Zeestad, Willemsoord en gemeenschappelijke regelingen. Verschillende clubs 

waarbij niet altijd duidelijk is waar alle geldstromen blijven. Deze partijen 

hebben allemaal hun eigen besturen, raden en managementlagen en dat zijn 

onnodige kosten  

De SENIORENPARTIJ wil dan ook waar mogelijk snijden in deze kosten. Dit kan 

weer ten goede komen aan zorg en voorzieningen.  

 

Wij hanteren de leus "Voor Den Helder, Door Den Helder".  

Met het "op afstand plaatsen van taken", zoals dat populair heet, denkt de 

gemeente goedkoper uit te zijn. Gemeenschappelijke regelingen zijn in de 

praktijk niet alleen duurder na verloop van tijd, ook de gemeenteraad, dus door 

u gekozen volksvertegenwoordiging, heeft vrijwel geen zicht op deze 

structuren .  

 

De SeniorenPartij wil dan ook snijden in deze kosten.Dat geld komt beter ten 

goede aan zorg en voorzieningen.  

De Rekenkamercommissie heeft ook al aangegeven dat al die verschillende 

partijen en regelingen onvoldoende financieel inzichtelijk zijn voor de 

Gemeenteraad. Wij willen dit veranderen!  

Door dit te veranderen is het gevolg dat ook beslissingen weer in de 

gemeenteraad worden genomen, dus de stem van het volk weer terug in de 

volksvertegenwoordiging.  

De SENIORENPARTIJ wil ook de inhuur van externen minimaliseren en alleen 

inhuren als het echt niet anders kan. Externen kosten vele malen meer dan 

regulier personeel. Efficiënt inhuren bespaart veel geld.  

 

Hangdossier vreten geld. Als voorbeeld noemen wij alleen al het voormalig 

postkantoor. Door inhuur van peperdure advocaten worden dergelijke dossiers 

jarenlange slepende en dure kwesties. Enkel en alleen om zaken vooruit te 

schuiven.  

Wij willen dit oplossen. De SENIORENPARTIJ gaat wel verantwoord om met 

gemeenschapsgeld.  

Elke vorm van verkwisting is er namelijk één teveel. Steun ons om dit te 

stoppen!  
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Seniorenvriendelijke gemeente 

 

Elk mens heeft recht om volwaardig oud te worden en niet in eenzaamheid te 
worden vergeten. 

De SENIORENPARTIJ praat daarom niet over maar met senioren. Senioren 
hebben ruime levenservaring en de partij vindt het van groot belang dat hun 
inbreng en wensen worden gehoord. 

Wij stellen de mens centraal en spreken klare taal. Wij laten bijvoorbeeld de 
zorg en ondersteuning niet vastlopen in onnodige ingewikkelde procedures. 

Om seniorenvriendelijk beleid vorm te geven wil de SENIORENPARTIJ: 

 De hoge werkloosheid van 50 plussers aanpakken en een doelgericht 
armoedebeleid voeren. 

 Zorgen voor een goede doorstroming in de huisvesting zodat er 
betaalbare en seniorvriendelijke woningen beschikbaar blijven voor 
senioren met een laag inkomen.  

 goede aangepaste woningen zodat senioren langer zelfstandig kunnen 
blijven wonen. 

 Een transparante en goed bereikbare WMO waarbij de regels duidelijk 
zijn en medewerkers die bekend zijn met de leefwereld van senioren.  

 Een loketfunctie waar senioren persoonlijk contact hebben. Dus geen 
digitale afstandsbalie. 

 Aanvragen WMO dienen binnen de wettelijke termijnen te worden 
afgehandeld 

 Zorg op maat zodat de regie over het eigen welzijn, wonen en zelfstandig 
leven zolang mogelijk blijft. 

 Open en zichtbare wijken waar veel senioren wonen.  

 Dagopvang in eigen wijk. 

 Ontmoetingsplaatsen voor senioren voor een praatje, samen eten en 
ontspanning. 

 (Voor iedereen) toegankelijke en betaalbare cursussen digitalisering 
waarbij voor senioren wel een vangnet blijft bestaan voor persoonlijk 
contact of briefwisselingen. 

 Gratis openbaar vervoer 65 plussers.  

 Stoppen sollicitatieplicht voor senioren boven de 60 jaar. 

 

 

 

 

 

 

 



Goede zorg. 

 

De SENIORENPARTIJ heeft voor een hart voor senioren en gehandicapten en 

alle andere groepen die door gebrek aan zelfredzaamheid en buiten hun schuld 

aangewezen zijn op hulp. De marktwerking en dus het winstoogmerk in de zorg 

is geen vooruitgang gebleken. De SENIORENPARTIJ is van mening dat de 

ondersteuning die senioren nodig hebben om zo lang mogelijk zelfstandig te 

blijven wonen uitgangspunt moet zijn van de te treffen maatregelen. 

 

Om dit te bereiken wil de SENIORENPARTIJ dan ook: 

 Het winstbejag in de zorg door commerciële bedrijven tegengaan door 

strakke prestatie eisen te verlangen bij aanbestedingen.  

 Dat de vertrouwde hulp huishoudelijke zorg in stand moet blijven en 

daarmee ook de signalerende functie. Versobering in de thuiszorg is 

onacceptabel. 

 Een professioneel meldpunt waar financiële uitbuiting en 

ouderenmishandeling kan worden gemeld. 

 Vervoer op maat bijv. wijkvervoer en wijkbusjes. 

 Dat respijtbedden gebruikt worden waar ze voor bedoeld zijn, 

namelijk om mantelzorgers te ontlasten. 

 Zorg in de buurt stimuleren. Hierin zullen de wijkverpleegkundigen weer 

een grote rol in moeten gaan spelen. 

 Een betaalbare en zinvolle dagbesteding voor een ieder die dit nodig 

heeft. 

 Dat informatie niet alleen via computer en/of moderne media wordt 

verspreid maar voor senioren door persoonlijk contact en via een 

ouderen pagina in de huis aan huis bladen. 

 Een daadkrachtig beleid ontwikkelen ter bestrijding van armoede onder 

senioren. 

 Een sociaal vangnet gehandhaafd dient te blijven voor de groep die 

aangewezen is op zorg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Openbare ruimte en veiligheid 

 

Goed bereikbare, veilige infrastructuur en openbare ruimte. Dat is waar 

SENIORENPARTIJ zich de komende jaren voor inzet. Infrastructuur is een 

belangrijke verbindende factor en behoort voor elke weggebruiker 

overzichtelijk en voorspelbaar te zijn. Kinderen en ouderen reageren namelijk 

anders op verkeerssituaties. Met het inrichten van nieuwe infrastructuur, houdt 

SENIORENPARTIJ daar rekening mee. Op deze manier maken wij onze 

infrastructuur veilig en leesbaar. Een leesbare weg is immers voor elke 

weggebruiker duidelijk, overzichtelijk en voorspelbaar ingericht. Wij 

ondersteunen dan ook het plan van de fietsersbond. Daarnaast richten wij ons 

op veilig gebruik van de openbare ruimte.  

 

Om de openbare ruimte veiliger en schoner te maken en te houden willen wij: 

 Vervoer in en naar het centrum voor ouderen en jongeren toegankelijker 

maken 

 Het straatbeeld opschonen door middel van een vaste 

fietsenparkeerplaats. 

 Inzetten op elektrisch openbaar vervoer en stimuleren fietsgebruik. 

 Bouw van een distributiecentrum zodat zwaar verkeer geweerd kan 

worden uit het centrum. 

 Terugdringen stoplichten en toepassen regensensoren op noodzakelijke 

stoplichten voor fietsers. 

 Stimuleren van het " autodelen". 

 Toepassen van meer rotondes en daarbij voorrang van fietsers op 

rotondes. 

 Zorgdragen voor een toegankelijke duin- en strandgebied. 

 Sterke promotie en uitbreiding van fiets- en wandelroutes. 

 Duurzame energiegebruik door meer LED verlichting toe te passen en 

een snel laadstation van Fastned. 

 Donkere plekken meer verlichten zodat een veilig gevoel ontstaat. 

 Inzetten op een centrale plaats voor vuurwerk tijdens oud en nieuw zodat 

overlast vermindert. 

 De openbare ruimte veiliger maken voor mensen met een handicap door 

goed onderhoud bestrating en voorzieningen. 

 Verkeersproblematiek bij de Texelse boot aanpakken, waarbij ook 

gekeken moet worden naar mogelijke verplaatsing van de veerdienst. 

 

 

 

 

 

 

 



Lokale omroep.  

 

Onze partij vindt een goede en professionele lokale omroep van groot belang 

voor de gemeente en haar inwoners. In een tijd waarin lokale en regionale 

journalistiek onder druk staat is het belangrijk de lokale omroep goed te 

faciliteren. Dit is immers ook onze door de wetgever opgelegde plicht, de 

gemeente dient immers te voldoen aan de wettelijke bekostigingsplicht van de 

lokale omroep.  

 

In het kader hiervan zijn we blij met de door de VNG gemaakte afspraken met 

OLON/NLPO, zoals vastgelegd in het ‘Vernieuwingsconvenant gemeenten-

lokale omroepen 2015-2018’. We begrijpen dat afspraken tussen meerdere 

partijen ook door alle partijen dienen te worden nagekomen en stellen ons 

daarom op het standpunt dat de gemeente Den Helder daadwerkelijk dient te 

voldoen aan de bekostigingsplicht. Dit gaat dus verder dan het simpel 

doorgeven van door Den Haag beschikbaar gesteld geld, het betreft een 

bekostiging volgens de volle omvang van deze wettelijke plicht. Een 

bekostiging die de lokale omroep in staat stelt haar taak als volwaardig 

onderdeel van de Nederlandse Publieke Omroep te realiseren volgens het 

zogeheten Lokaal Toereikend Media-aanbod.  

 

Wij hechten grote waarde aan een goed functionerende lokale omroep en 

begrijpen dat de verplichte verdere professionalisering ook van de gemeente 

een extra inspanning vraagt. Die extra inspanning willen we de komende 

raadsperiode zo spoedig mogelijk realiseren. Zodat LOS Den Helder haar 

publieke taak in stad en regio, al dan niet in samenwerking met andere 

omroepen en mediabedrijven, voor de volle honderd procent kan oppakken en 

vormgeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dierenwelzijn. 

  

Het onderwerp dierenwelzijn is landelijk volop in ontwikkelingen en staat hoog 

op de politiek agenda van de SENIORENPARTIJ. Wij zijn van oordeel dat in de 

lijn van de heersende opvattingen en maatschappelijke ontwikkelingen er veel 

meer verbeterd kan worden.  

 

De SENIORENPARTIJ wil dan ook:  

 

 Dierenwelzijn ondergebracht in een wethoudersportefeuille.  

 (Uitbreiding) gesubsidieerde arbeidsplaatsen bij dierenwelzijn 

organisaties.  

 Dierenwelzijn wordt opgenomen als structurele begrotingspost.  

 Sociale minima (gedeeltelijke) vrijstelling dierenarts.  

 Voorlichting dat mensen geen verkeerde aankopen doen en goed voor 

de dieren zorgen (wat dierenleed voorkomt en geld bespaart).  

 Verplichte identificatie doormiddel van een chip.  

 Dierenbegraafplaats binnen de gemeente Den Helder  

 Ontmoediging roofvogelshows.  

 Onderzoek vuurwerkvrije zones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wonen, werken en recreëren in Den Helder. 

 

Rust en ruimte, omgeven door een unieke kustlijn, prachtige duinen en brede 

stranden. Een passende omschrijving voor onze geliefde gemeente die volop 

in beweging is. Den Helder is een mooie stad om in te werken, wonen en 

recreëren. Wat de SENIORENPARTIJ betreft, willen wij Den Helder de komende 

jaren verder opwaarderen. 

Wij maken ons sterk voor een samenleving, die zich kenmerkt door 

gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid, veiligheid, burgerparticipatie, onderlinge 

betrokkenheid, vergroening, schoonheid en leefbaarheid. Dat zijn de 

bouwstenen van onze visie op wonen, werken en recreëren. 

 

De SENIORENPARTIJ wil dan ook: 

 

 Dat woningbouw op de lokale behoefte wordt afgestemd waarbij een 

kwalitatieve woon en leefomgeving met wensen van bewoners in 

oogschouw wordt genomen. 

 De mogelijkheid voor aanleunwoningen bevorderen zodat ouderen in 

hun directe omgeving kunnen worden verzorgd. 

 Levensloopbestendig bouwen en de zelfredzaamheid onder oudere 

bevorderen en daarbij rekening houden met wensen van ouderen. 

 Een regelvrije bijstand / basisinkomen i.v.m. leeftijdsdiscriminatie van 

50+ en 60+ realiseren 

 Meer pleinen en speelplaatsen realiseren. 

 Uitsluitend duurzame gebouwen met oog voor energiebesparing en 

groen. 

 Leegstand in gebouwen tegengaan. 

 Werkgelegenheid voor starters te bevorderen door het opzetten van een 

adviesplatform en een gemeentelijk startersfonds. 

 Een eenvoudige vorm van functiewijziging van gebouwen zodat sneller 

kan worden ingespeeld op startende ondernemers. 

 Verder historiserend bouwen en bestaande historisch erfgoed 

behouden. 

 Recreatie een stevige impuls geven zonder de kwaliteit van rust en 

ruimte geweld aan te doen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Burgerparticipatie. 

 

De SENIORENPARTIJ wil werk maken van burgerparticipatie. De partij is van 

mening dat er nog veel te weinig naar onze inwoners wordt geluisterd. Dat 

moet veranderen. Inspraak en meebeslissen is niet een gunst van de gemeente 

maar een recht van de burgers. 

 

De SENIORENPARTIJ wil dan ook: 

 

 Starten met een burgerbegroting; 

 Inwoners stimuleren om initiatieven aan te dragen; 

 Een centrale ombudsfunctie om deze initiatieven te begeleiden; 

 Inwoners eigen verantwoordelijkheid laten nemen; 

 Wijkplatforms meer betrekken bij inspraak; 

 Een faciliterende gemeente in plaats van een bepalende gemeente. 

 

Uiteindelijk staan onze inwoners centraal. Dat is wat telt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bestuurlijk en ethiek. 

 

De maatschappij om ons heen verandert constant en snel. Om een 

betrouwbare en efficiënte bestuurlijke en ambtelijke omgeving te krijgen is het 

noodzakelijk dat een omslag plaatsvindt in het werken en denken. “Het Nieuwe 

Werken” moet dan ook meer vorm krijgen. Bestuurlijke en ambtelijke 

processen dienen zo ingericht te zijn dat de organisatie beter rolvast is. Dit 

voorkomt normvervaging en afschuiven van verantwoordelijkheid. Het schept 

bovendien duidelijkheid voor zowel de inwoners als de gemeenteraad. 

De SENIORENPARTIJ hanteert het standpunt dat inwoners centraal staan en de 

bestuurlijke en ambtelijke omgeving dienstverlenend is waarbij wij uitgaan van 

eigen rol en kracht. Wij zijn geen voorstander van herindeling maar wel van 

samenwerking. De SENIORENPARTIJ vindt het vooral belangrijk dat niet tegen 

maar met inwoners wordt gesproken. 

 

Om dit te bereiken wil de SENIORENPARTIJ dan ook: 

 

 Het vertrouwen van de inwoners van Den Helder in de gemeente 

versterken. Daarbij staat transparant en betrouwbaar handelen en 

communiceren vanuit de gemeente centraal. 

 Dereguleren binnen en buiten de ambtelijke organisatie waar dat 

mogelijk is, stimuleren van het “out of the box denken” en meer inspelen 

op de praktijk. 

 Een vriendelijk ondernemingsklimaat voor inwoners en ondernemers 

door eenvoudige zaken vrij te stellen van vergunningsplicht en 

aanvragen versneld afhandelen. 

 De bestuurlijke en ambtelijke organisatie zo inrichten dat niet meer 

geredeneerd wordt vanuit belemmeringen maar vanuit kansen en wat wel 

mogelijk is. 

 De bedrijfsvoering zo inrichten dat er meer zicht en grip komt op de 

uitvoeringskosten zodat verspilling van gemeenschapsgeld in een vroeg 

stadium wordt voorkomen. 

 Het model regiegemeente loslaten en meer vanuit eigen kracht handelen 

zodat de gemeente dichterbij de inwoners komt te staan. 

 Minder externe inhuur. 

 Een organisatie waarbij ethisch en verantwoord gehandeld wordt en de 

gemeente een meer humaan gezicht krijgt. 

 

 


