
Voorwoord, 
 

Lokale politiek staat voor een ander geluid dan dat we van de Landelijke  
Partijen gewend zijn. Gemeentelijke politiek heeft een eigen karakter. Het is 
politiek, dat het dichtst bij de inwoners staat.  

 
Lokale partijen vormen met elkaar de grootste politieke stroming binnen de 
lokale politiek. Dit is in Den Helder niet anders. Veertien van de 31 zetels werden 
de vorige verkiezingen opgeëist door de “lokalen”. 

 
Lokale partijen hebben geen last van regels opgelegd vanuit Den Haag en 
kunnen zich om deze reden in hun overwegingen puur laten leiden door de 
lokale belangen.  
Dit is een groot voordeel voor de politici die de gemeenteraad vormen. Zo kan 
men echt onafhankelijk politiek bedrijven. .  
Besluiten van de gemeenteraad zijn direct merkbaar in onze leefomgeving. 

 
Toch is er ook een risico.  
Doordat lokale politici zo dicht bij de burgers staan bestaat het gevaar dat men 
vriendjespolitiek bedrijft of vooral bezig is met het bewerkstelligen van eigen 
projecten.  
Door elkaar scherp te houden en duidelijke normen en waarden af te spreken 
binnen het team waarborgen we dat er eerlijke politiek wordt bedreven waarbij 
het algemeen belang het hoofddoel is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociaal Lokaal Den Helder 
 



Begin 2016 besloten we met een aantal mensen, dat het tijd was voor een partij 
die het sociaal domein hoog in het vaandel heeft staan. 

 
Sociaal domein wat is dat? 
De term sociaal domein omvat alle inspanningen die de gemeente verricht rond 
werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd, op basis van de  
WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 2015, de Participatiewet en de 
Jeugdwet. 
In de ruime, integrale zin van het woord vallen onder sociaal domein ook alle 
aanverwante taken. Denk aan onder meer: handhaving bij leerplicht, het 
voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten, passend onderwijs, leerlingenvervoer, 
de reguliere en bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en 
(jeugd)gezondheidzorg. 

 
We hebben gemerkt dat het overgrote deel van het gemeentelijk budget besteed 
wordt aan het sociaal domein, echter vanuit de politiek was hier naar verhouding 
weinig aandacht voor. Het is zelfs zo dat er binnen de Helderse Politiek weinig 
visie is op dit gebied. Dit willen wij veranderen. 

 
Er is momenteel een grote groep Heldenaren die te maken hebben met het 
Sociaal Domein 
De groep mensen die te maken heeft met zorg en ondersteuning vanuit de 
gemeente omvat ook een grote groep die zelf minder goed op kan komen voor 
haar belangen.  
Het is wenselijk dat er een partij is die deze mensen een stem geeft. Niet 
betuttelend maar in goed contact met deze groep komen tot het beste resultaat.  
Dat is in het verleden moeilijk gebleken.  
Verschillende bezuinigingen volgden elkaar op ten koste van deze zorg. 
Uiteindelijk bleek dat er miljoenen op de plank waren blijven liggen.  
Dit is natuurlijk niet hoe het hoort te gaan.  
Hier willen we graag de komende 4 jaar mee aan de slag! 

 
Sociaal Lokaal Den Helder heeft duidelijke standpunten over het sociaal domein 
maar uiteraard ook op andere onderwerpen.  
We zullen deze standpunten de gehele politieke periode blijven respecteren.  
Dat betekent dat we niet lichtzinnig onze standpunten veranderen om deel te 
nemen in een coalitie, maar we zijn uiteraard wel bereid te onderhandelen als er 
winst valt te boeken op het sociale domein. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Onze standpunten 
 

Asielzoekers  
Mensen in nood dienen geholpen te worden. Er moet echter wel worden gekeken 
naar de draagkracht van de omgeving waarin asielzoekers gehuisvest worden 
Wij zijn voorstander van kleinschalige opvang in de wijk.  
Dit bevordert de inburgering aanzienlijk.  

 

Belastingen 
De gemeentelijke belastingen dienen de komende 4 jaar niet verhoogd te 
worden. 
Er komt genoeg geld binnen, dat als de prioriteiten goed worden gesteld, we 
budgetneutraal kunnen werken. 

 

Bibliotheek 
Den Helder heeft een mooie bibliotheek, en daar kunnen we trots op zijn. 
De bibliotheek is wat ons betreft, de huiskamer van Den Helder waar van alles 
gebeurt en wordt georganiseerd zoals; taalprojecten, activiteiten voor kinderen, 
enz. 

 

Bijstand 
Mensen die zelf niet voor een inkomen kunnen zorgen, dienen ondersteund te 
worden door de gemeente.  
Mensen, die een bijstandsuitkering ontvangen van de gemeente kunnen hier ook 
iets voor terug doen. Uitgaande van de individuele situatie van mensen kan dit 
bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, onderhoud van speeltuinen, handhaving en meer 
van dit soort taken behelzen.  
Wat Sociaal Lokaal Den Helder betreft worden deze mensen vooral ook ingezet 
bij zaken, die de leefbaarheid in de wijken bevorderen.  
Wij zijn voorstander van experimentele pilotprojecten t.b.v. van een 
basisinkomen voor 55+ 

 

Binnenstad 
Er is veel gebeurd in de binnenstad de afgelopen periode. De uitstraling en 
voorzieningen zijn verbeterd.  



Wat wij jammer vinden is dat dit erg veel geld heeft gekost en de regie niet bij de 
gemeente leek te liggen.  
Door Zeestad en de Woningstichting ontzettend veel invloed te geven in de 
stadsvernieuwing is de raad (en het college) op afstand gezet.  
Doordat de woningstichting elders in Den Helder uitgebreide winkelcentra heeft 
gebouwd is de noodzaak om naar de binnenstad te gaan voor veel mensen 
verdwenen.  
Dit heeft tot gevolg dat de schaal waarop het centrum is bedacht veel kleiner 
moet zijn dan in de oorspronkelijke plannen van het vorige college beschreven 
stond.  
Anticiperen op deze aanpassing gebeurd traag. Het college heeft geen regie 
genomen en afgewacht wat de andere partners wilden. Dit is niet, hoe het wat 
ons betreft moet gaan.  

 

Broedplaatsenbeleid 
Het broedplaatsenbeleid moet nieuw leven worden ingeblazen. Leegstaande 
panden van de gemeente moeten op deze manier worden benut. 
Hierdoor krijgen kunstenaars en andere creatievelingen de gelegenheid zich te 
ontwikkelen, panden staan niet onnodig leeg en kan de Helderse inwoner en 
bezoekers van onze stad genieten van allerlei culturele initiatieven 

 

Bunkers, stelling, forten. 
Bunkers, stellingen en forten zijn een belangrijk deel van ons cultureel erfgoed in 
Den Helder. 
De gemeente moet haar best doen om deze te onderhouden en te faciliteren 
voor de inwoners en haar bezoekers. 
De toegankelijkheid en bekendheid kan en mag beter. 
Dit zou in goed overleg moeten gaan met de vrijwilligers en/of instellingen zodat 
dit door derden te bezichtigen blijft.  

 

Buurten/wijken 
Buurtgericht werken is het nieuwe toverwoord van de gemeente, maar in de 
praktijk lukt het de gemeente niet om dit soort vernieuwingen door te voeren. 
Dit hebben we gezien bij het invoeren van de wijkteams, wat uiteindelijk niet is 
gelukt. 
Nu gaat de gemeente opnieuw het wiel uitvinden en heeft hiervoor alvast de 
nodige gelden gereserveerd, wat volgens ons opgaat aan de organisatie of 
externen. 
Dit geld kan volgens ons beter rechtstreeks naar de Buurten/Wijken gaan. 

 

Coffeeshops 
De Nederlandse wetgeving is dubieus als het gaat om coffeeshops. Er mag wel 
worden verkocht maar niet worden ingekocht. 
Sociaal Lokaal ziet het dilemma tussen coffeeshops op plekken waar sociale 
controle is versus plekken waar weinig jongeren zijn. 
Vooralsnog blijken de huidige plekken om deze reden niet ongeschikt. 

 
Goede voorlichting over de negatieve effecten op gezondheid en sociaal leven 
kunnen bijdragen om jongeren af te houden van het gebruik van drugs. 

 
Wij zijn voorstander van experimentele kwekerijen in gemeentelijke handen met 
als doel de handel uit de illegaliteit te halen,  

 



Cultuur 
Het geld dat bestemd wordt voor cultuur geven wij bij voorkeur uit aan zaken 
waar veel mensen plezier aan beleven. 
De bibliotheek is daarvan een goed voorbeeld, maar ook de “dag van de muziek, 
het historisch weekend, de Helderse vallei, last minute Summer event en de 
veteranen dag” zijn goede voorbeelden. 
Minder blij zijn we met de grote sommen geld (miljoenen) voor Triade en de 
schouwburg, mede omdat maar weinig mensen hier daadwerkelijk van 
meeprofiteren.  
Wij vinden dat deze instellingen een grotere inspanning moeten doen om meer 
inwoners te bereiken, bijv.: gratis voorstellingen of andere activiteiten die weinig 
entree kosten. 
Culturele instellingen en organisaties die onze maritieme geschiedenis levend 
houden verdienen ondersteuning. 

 

Dieren 
De gemeente zorgt er voor dat dieren aangenaam en veilig in Den Helder 
kunnen leven. 
Zowel het vogelasiel als de Helderse vallei zijn mooie voorbeelden van 
instellingen die de levenskwaliteit van dieren verhoogd. 
Tevens zorgen deze instellingen ervoor dat mensen met een verstandelijke of 
lichamelijke beperking een zinvolle dagbesteding kunnen krijgen. 
Veel mensen in Den Helder recreëren bovendien op deze prachtige plekken, 
daarom verdienen zij gemeentelijke ondersteuning.  

 
Het dierenasiel is een wettelijke verplichte voorziening in Den Helder en dient 
daarom door de gemeente ondersteund te worden. 
De dierenambulance is een onmisbare schakel in het welzijn van dieren in Den 
Helder. 
Wij zijn er trots op dat deze zaken door vrijwilligers worden georganiseerd en 
bestuurd. 

 
Dierenmishandeling mag nooit worden geaccepteerd en de daders moeten te 
allen tijde vervolgd worden. 
Het dierenasiel is een wettelijk verplichte voorziening in Den Helder en dient 
daarom door de gemeente ondersteund te worden. 
Kippen, katten, honden en andere huisdieren moeten gewoon in Den Helder 
kunnen leven mits de buren en anderen er geen overlast van hebben.  

 

Energie 
We ondersteunen het streven van de gemeente om op termijn een energie 
neutrale stad te worden. 
Alle maatregelen die hiertoe bijdragen om dit te verwezenlijken zullen we 
ondersteunen. 
Hoewel we lokaal georiënteerd zijn lopen we uiteraard niet weg voor de 
verantwoordelijkheid die wij hebben ten aanzien van de komende generaties. 

 

Externe adviseurs 
Binnen de gemeente wordt op grote schaal gebruik gemaakt van “externe 
adviseurs” 
Binnen onze gemeente is er binnen de ambtenaren en de plaatselijke 
organisaties vaak genoeg voldoende kennis en ervaring aanwezig. 
Wat het inhuren van “externe adviseurs” voor deze werkzaamheden dus 
overbodig maakt 



De gemeente kan er beter voor zorgen dat er personeel aangenomen wordt in 
loondienst met voldoende expertise, die ons op termijn meer winst oplevert in de 
vorm van kennis en kunde. 

 

Fietspaden/voetpaden 

Binnen onze gehele gemeente dienen er voldoende goed onderhouden fietspaden en 
voetpaden te zijn die alle wijken met elkaar verbinden.  

Vooral in Julianadorp dienen bij de verbindingswegen rondom de wijken aparte 
fietsstroken te worden gerealiseerd voor de veiligheid van alle fietsers.  
Sommige fietspaden stoppen opeens, dit geld zeker voor het deel onder de 
duinen. 
Het is goed om de Nederlandse Fietsersbond hierbij te betrekken 

 
Ook de aanleg van voetpaden langs deze wegen is van essentieel belang als het 
gaat om de verkeersveiligheid van mensen.  

Gemeentelijke taken 
Gemeentelijke taken dienen zoveel mogelijk uitgevoerd te worden door de 
gemeente zelf. 
Hiermee krijgen we weer grip op de uitvoering en op de kosten.  
Nu zien we dat de uitvoering door anderen wordt gedaan die vaak veel geld 
kosten, denk aan huisvuil (HVC), terwijl de uitvoering veel te wensen overlaat. 

 

Haven 
In Den Helder ligt een fantastische uitvalsbasis en dat is onze haven.  
Momenteel is een groot deel hiervan in handen van de Koninklijke Marine. 
Daarnaast is nog een deel dat gebruikt wordt voor de visserij en Offshore.  
Sinds kort is hier een prachtige jachthaven bijgekomen op Willemsoord.  

 
Om toekomstbestendig te zijn moeten we ons vizier richten op de toekomst en 
de kansen pakken die aan de horizon liggen.  
Hiervoor is een visie nodig waarbij gebruikers van onze haven e.e.a. onderlinge 
samenwerking aangaan door gebruik te maken van elkaars kennis en kunde 
maar ook van de faciliteiten die we gezamenlijk tot onze beschikking hebben. 
Denk aan bouw en onderhoud windparken en afbouw boortorens. 

 
Wij zien graag dat de Kooyhaven mee wordt genomen in de uitwerking van deze 
plannen.  
Denk aan grote onderdelen van windmolens die over de weg langs de NAM en 
het marine terrein getransporteerd worden, deze kunnen zo op de steiger gelost 
en geladen worden. 
In het Noord Hollands kanaal moet rekening worden gehouden met een 
bepaalde diepgang in verband met de gaspijp van de NAM. 

 

Jeugdzorg 
De jeugdzorg in Den Helder kan en moet beter.  
Binnen het gezin van de jongere moeten bij voorkeur zo min mogelijk 
hulpverleners actief zijn.  
Er moet een duidelijke coördinator zijn van de zorg.  
In het kader van de privacy moeten gegevens zo kort mogelijk bewaard worden 
en alleen toegankelijk zijn voor mensen die dit nodig hebben om hun werk te 
kunnen doen.  

 
De gemeente moet eerder overgaan op het toekennen van 
maatwerkvoorzieningen en Persoons Gebonden Budgetten (PGB). 



 
Het indiceren van de ondersteuning moet gebeuren door professionals uit de 
zorg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jongeren 
Jongeren hebben zelf goede ideeën over wat ze missen in Den Helder. Ook 
nemen ze zelf leuke initiatieven.  
De gemeente zou deze initiatieven kunnen ondersteunen door bijvoorbeeld 
ruimtes aan te bieden of ambtelijke ondersteuning. 
De ontwikkeling van jongerencentra verdient onze blijvende aandacht. 
Ook sport en spel voor jeugd verdient ondersteuning. 

 
Hangjongeren zijn op een aantal plekken in Den Helder een probleem.  
De gemeente kan door middel van professionals als de wijkagent en 
wijkconciërge in beeld brengen waar deze jongeren behoefte aan hebben. 
Vervolgens kan er een voorziening worden gecreëerd dat de overlast beperkt. 
Gedacht kan worden aan een voetbalveld, jeugdhonk of iets dergelijks. 

 
We willen een jongerenraad opstarten.  
Het is van belang dat deze jongerenraad een afspiegeling is van de jongeren die 
in Den Helder wonen. 

 
Voor jongeren zouden er ook betaalbare woningen moeten worden gebouwd, nu 
wordt er vaak gebouwd in segmenten waar jongeren niet voor in aanmerking 
komen. 

 

Julianadorp 
Julianadorp verdient een aparte plek in dit programma aangezien het de grootste 
wijk van Den Helder is.  
Julianadorp heeft zich ontwikkeld tot een volwaardig stadsdeel en dient als 
zodanig behandeld te worden.  
Bij besluiten zoals, de plek van een nieuw stadhuis, moeten de belangen van 
Julianadorp zeker worden meegewogen.  
Bij het ontwikkelen van de wijk moeten de inwoners inspraak krijgen. 

 
Daarnaast is er aandacht voor specifieke problemen waarmee de inwoners van 
Julianadorp kampen.  
Overlast veroorzaakt door jeugd en bepaalde doelgroepen heeft onze speciale 
aandacht. 

 



Daarnaast willen we een verbetering van de busverbinding van en naar 
Julianadorp. Deze moet ‘s avonds en ’s nachts langer doorrijden en de prijs van 
een kaartje moet omlaag.  

 
Er zijn nog mogelijkheden om het toerisme in Julianadorp verder te ontwikkelen.  

 

Kinderen 
Speelplaatsen die er nu zijn moeten beter worden onderhouden door de 
gemeente.  
Wij merken dat de speelplaatsen voor kinderen regelmatig vies en stuk zijn en 
dat vervanging lang duurt.  
Dit is wat ons betreft een prioriteit, want kinderen moeten elke dag veilig kunnen 
spelen.  

 
  

 

 

Kunst 
De Nollen heeft al veel te veel geld gekost, hier moet geen cent heen.  
Een toegangsprijs van 10 euro voor een museum waar zoveel gemeentelijke 
subsidie heengaat, is niet uit te leggen aan de burgers van Den Helder. Deze 
hele situatie is uit zijn verband gehaald. 

 
Het Rob Scholte Museum mag wat ons betreft blijven waar het zit, maar moet dit 
pand dan wel marktconform aankopen en het pand goed onderhouden.  
Hier geen praktijken zoals watertoren en muziekschool waarbij panden voor een 
symbolisch bedrag van de hand worden gedaan.. 

 

Leefbaarheid/veiligheid 
We maken ons zorgen over de leefbaarheid van de meeste wijken in Den 
Helder.  
Wij zien de oplossing vooral in praktische maatregelen zoals.” De wijk schoon 
houden, regelmatig vuil weghalen bij vuilcontainers, een goed 
groenonderhoud”.   

 
De taken van de wijkconciërge mogen uitgebreid worden naar alles wat met de 
leefbaarheid te maken heeft in de buurt. Ze moeten een spil in de wijk zijn. 

 
We vinden dat alle prullenbakken weer terug moeten in Den Helder, de 
gemeente moet deze legen en onderhouden.  

 

Natuur 
We zien veel natuurgebieden ontoegankelijk worden voor burgers.  
Wij zijn van mening, met het oog op de recreatie en toerisme dat veel gebieden 
juist opengesteld horen te worden. Den Helder heeft veel mooie natuur te 
bieden, daar zouden zoveel mogelijk mensen van moeten genieten. Dit moet 
natuurlijk niet ten koste gaan van de natuur.  

 
Het kappen van gezonde bomen in de openbare en eigen ruimte moet geheel 
ophouden. Sociaal Lokaal pleit voor een rigide niet-kap beleid om de natuur in 
de stad te redden.  

 



Ondernemers 
De motor van onze economie wordt aangedreven door het Midden- en 
Kleinbedrijf (MKB).  
Keuzevrijheid en creativiteit van de ondernemers moet worden gestimuleerd en 
beloond.  
Dit betekent concreet, niet te veel regels. Dit levert ook banen op 

 
De hogere OZB voor ondernemers wordt wat ons betreft afgeschaft. 
Panden in eigendom van de gemeente die langere tijd leeg staan, aangeboden 
kunnen worden aan startende ondernemers tegen betaling van gas, water en 
licht. 

 

 

 

 

 

Onderwijs 
Sociaal Lokaal is voorstander van kleinschalige voorzieningen in de wijken, dat 
geldt dus ook voor de basisscholen. 
Concentratie van veel basisscholen heeft misschien een praktisch voordeel, 
maar vergroot het veiligheidsgevoel niet en dreigt onoverzichtelijke situaties in de 
hand te werken. Denk aan het brengen en ophalen van kinderen met de auto. 

 
Basisscholen dienen wijkgericht te werken en klein te zijn, dat wil zeggen vanuit 
een menselijke maat. Dat zal de sfeer bevorderen. 
Tevens zal er dan saamhorigheid in de buurt ontstaan, omdat kinderen 
gezamenlijk naar school kunnen gaan, wat weer tot gevolg heeft dat de school 
niet overspoelt raakt met auto’s omdat de kinderen op loopafstand wonen. 

 
In overleg met het bedrijfsleven is het wenselijk om te kijken naar MBO en HBO 
opleidingen die nodig en wenselijk zijn in Den Helder. 

 

Openbare ruimte 
Participatie van inwoners met betrekking tot de openbare ruimte moet serieus 
worden genomen door de gemeente, gemaakte afspraken moeten dan ook 
worden uitgevoerd en worden nageleefd.  
Er zijn zat voorbeelden dat een situatie later wordt veranderd of dat het plan heel 
anders uitpakt dan bedoeld wordt door de bewoners.  
Dit heeft dan een negatief effect op het vertrouwen van de burgers/inwoners in 
de gemeentelijke organisatie.  

 
In de openbare ruimte moeten voldoende prullenbakken aanwezig zijn en deze 
moeten ook regelmatig worden geleegd.  

 
De honden uitlaatplekken behoeven een herziening, dit zijn vaak onveilige 
plekken. Tevens dienen deze plekken goed aangegeven te worden.  
Ook de hondenafvalbakken in onze gemeente die al geplaatst zijn dienen 
regelmatig geleegd te worden. 
Als gevolg hiervan mogen de hondenbezitters die deze regelgeving niet naleven 
financieel gestraft worden  

 

Ouderen 
Ouderen verdienen het om hun leven op die manier in te vullen waar zij zich het 
beste bij voelen. 



We zijn blij met ouderen, die nog actief participeren in de maatschappij. Maar 
ook mensen, die niet de mogelijkheden daartoe hebben dienen daar de kans 
voor te krijgen.  
De gemeente kan dit ondersteunen met goede voorzieningen zoals taxibonnen 
en andere voorzieningen.  
Daarom zijn wij van mening, dat de kwaliteit van de ouderenzorg verbetert dient 
te worden. 
De gemeente dient voor de indicering van zorg gebruik te maken van 
hulpverleners, die de zorgbehoevende goed kennen om zo te komen tot een 
juiste inschatting van de benodigde en juiste zorg. 

 
Er dienen meer betaalbare woningen te komen voor ouderen. 
De woningen die nu gebouwd worden zitten meestal in het duurdere segment. 
Dit is niet passend bij de samenstelling van de Helderse bevolking. 

 

Parkeren 
De afgelopen periode is er veel gesproken over het parkeren in de binnenstad. 
Overhaast is het vrij parkeren ingevoerd zonder dat het college goed de 
gevolgen had doordacht. We gingen al heel snel van vrij parkeren naar parkeren 
in een blauwe zone. 

 
Regelmatig zijn sommige parkeerplaatsen in de binnenstad overvol, waardoor 
bewoners van de binnenstad niet meer in deze zone kunnen parkeren. 
Doordat ze zo overvol zijn zetten autobezitters hun voertuig regelmatig buiten de 
daarvoor beschikbare parkeerplaatsen, waardoor soms gevaarlijke situaties 
ontstaan. 

 
Het verzoek aan de middenstand om hun personeel niet te laten parkeren op 
deze parkeerplaatsen, vind over het algemeen slecht tot geen gehoor. Voeg 
daarbij dat er nog steeds driftig gebouwd wordt in de binnenstad en dat deze 
toekomstige bewoners hun voertuig ook op deze parkeerplaatsen moeten zetten. 
Volgens ons is dat de deur openzetten naar nog minder parkeerplaatsen voor de 
bezoekende klant. 
Daarnaast zouden wij als compensatie voor dit gebeuren de parkeervergunning 
kosteloos moeten verstrekken aan de bewoners van de binnenstad. 
Zou op die plekken die ook ’s avonds te vaak overvol zijn, deze in te richten voor 
vergunning parkeren tussen 18:00 uur en 08:00 uur.  
Tevens de parkeergarage langer openlaat, dan nu het geval is zodat bezoekers 
’s avonds daar ook terecht kunnen.  
Daarnaast maken we diverse parkeerzones.  
Hoe dichter bij het centrum hoe korter je mag parkeren. Beginnend met een 
maximum van 2 uur oplopend tot een dag. 

 
Hierdoor zou de doorstroom verbeteren voor die parkeerplaatsen die nu overvol 
zijn.  

 

Schoolzwemmen 
Den Helder is een stad omringd door water. Om te waarborgen dat alle kinderen 
van Den Helder ook kunnen zwemmen, zijn wij voorstander om het 
schoolzwemmen opnieuw in te voeren. 

 

Schouwburg 
De Schouwburg heeft veel gemeenschapsgeld nodig om rond te kunnen komen. 
Dit is wat ons betreft onwenselijk.  



Slechts een klein deel van de bewoners van Den Helder maakt gebruik van de 
Schouwburg en dat rechtvaardigt niet dat er een dergelijk groot beroep wordt 
gedaan op dit gemeenschapsgeld.  
De Schouwburg zal zelf een manier moeten vinden om rond te komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schulden 
Mensen moeten zo veel als mogelijk worden geholpen in het voorkomen en 
wegwerken van schulden.  
Mensen met een uitkering en die niet zelf hun financiën kunnen beheren, hierbij 
kan de gemeente ondersteuning geven. 
Dit kunnen ze doen door alvast de huur en alle andere vaste lasten te betalen en 
het deel wat dan overblijft over te maken naar de uitkeringsgerechtigden. 
Uithuiszettingen en afsluiting van gas, water en licht wordt op deze manier dan 
voorkomen. 

 
Het doorbraakfonds is wat ons betreft een goed plan en kan dan ook uitgevoerd 
worden. 

 

Sociale werkplaats 
Den Helder moet het Noorderkwartier ondersteunen in hun ontwikkeling tot een  
Bedrijf, dat mensen met een zekere afstand tot de reguliere arbeidsmarkt re-
integreert of als dat niet meer mogelijk is beschut werk biedt.  

 
Het Noorderkwartier dient een expertisecentrum te worden op het gebied van 
arbeidsparticipatie.  

 

Stadhuis 
De afgelopen jaren is er veel en lang gesproken over de staat waarin het huidige 
stadhuis verkeerd en de manier waarop deze situatie verbeterd kan worden. 
Verschillende oplossingen passeerden de revue maar voor geen enkele werd 
ooit een grote meerderheid gevonden.  
Er werd in het verleden voornamelijk gesproken over nieuwbouw in het stadshart 
dan wel het opknappen van het huidige stadhuis.  
De voor- en tegenstanders van deze oplossingen hebben zich diep ingegraven 
in hun loopgraven. Zo diep dat het zicht op mogelijk andere oplossingen 
geblokkeerd is.  
Renovatie werd met een kleinst mogelijke meerderheid door de raad geloodst. 
Ondanks een krappe steun in de raad is er weinig draagvlak bij burgers en 
ambtenaren.  Met als gevolg een verdere afkalving van het toch al schamele 
vertrouwen van de burger in de politiek.  
Sociaal Lokaal is van mening dat deze patstelling doorbroken dient te worden.  

 
We moeten opnieuw met een frisse blik kijken naar de best haalbare en meest 
goedkope oplossing.  
Wellicht is dat het hergebruiken van bestaande gebouwen en/of hergebruik van 
het voormalig stadhuis of misschien wel nieuwbouw op een andere plek dan het 
stadshart.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsidies 
Gemeentelijke subsidies moeten in eerste instantie, gaan naar evenementen en 
instellingen die een grote doelgroep bereiken. 
De dag van de Muziek of Het historisch Weekend zijn goede voorbeelden 
hiervan. Stichtingen en verengingen die een meerwaarde hebben voor de 
belangen van de heldere bevolking dienen ondersteund te worden. 
Wij denken aan: Helderse Historische Vereniging, Ontspannings Vereniging 
Tropen Vrienden, Masoek Sadja, Afgestoft en de 7skoop en andere culturele 
verenigingen. 

 
Het is goed als er met degene die subsidie ontvangt wordt afgesproken wat men 
gaat doen en wat de verwachtingen zijn.  
Zo kan later worden bezien of datgene wat afgesproken is ook is gebeurd. 

 

Teso 
Het verkeer van en naar Texel is een groot probleem.  
Wij zijn voorstander van een transferium bij het Kooypunt.  
Graag zien wij dat het college hier onderzoek naar doet. 

 

Toerisme 
Toerisme dient, omdat het een belangrijke economische factor is, op alle 
manieren te worden gestimuleerd.  
Dit willen we doen door initiatieven vanuit de markt waar mogelijk te 
ondersteunen en waar het niet mogelijk is deze mogelijk te maken.  

 
De toeristenbelasting moet niet te hoog zijn. Wij zijn voorstander van een 
maximaal tarief per vakantie van 10 euro per persoon, zodat ook gezinnen zich 
dit nog kunnen veroorloven. 

 
Gezins- en dagjes-toerisme hebben onze volledige steun.  

 
De bebording naar parkeerplaatsen en bezienswaardigheden dienen duidelijker 
aangeduid te worden. 

 

Verbonden partijen zoals Zeestad en HVC 
Zeestad is wat ons betreft een volstrekt overbodige instelling en dient zeker niet 
tot het algemeen nut van Den Helder.  
Op Zeestad heeft de raad geen invloed en dat is onwenselijk aangezien zij werk 
verrichten voor de burgers in Den Helder.  

 
De gemeenteraad moet in 2018 stemmen of Zeestad nog langer in bedrijf wordt 
gehouden, wij zijn van mening dat zeestad word opgeheven. 



 
Gemeentelijke taken zouden wat ons betreft in gemeentelijk handen moeten 
blijven. Zo kan de raad voldoende en op tijd bijsturen als dit nodig is.  

 
Er zijn meer voorbeelden van partijen die taken voor de gemeente uitvoeren en 
die veel geld kosten en ook nog eens soms dingen doen waar de burgers in Den 
Helder niet blij van worden. Denk maar eens aan de HVC.  
Door verkeerde beleggingen met ons geld moest er veel geld bij. 
Ook de taak afvalverwerking kan wat ons betreft terug in gemeentelijke handen. 

 

Vergrijzing 
Den Helder vergrijst en ontgroent.  
Daarom is het belangrijk dat de gemeente er voor zorgt dat er voldoende en 
betaalbare levensloopbestendige huizen zijn.  
Dit loopt nu achter op de behoefte vanuit de inwoners.  

 

Welzijn 
Er mag meer voor jongeren worden georganiseerd. De activiteiten moeten zich 
niet alleen op jongeren met problemen richten maar op een bredere doelgroep.  

 

Woningstichting 
De Woningstichting Den Helder moet zich bezig te houden met haar kerntaak, 
namelijk het bouwen, onderhouden en verhuren van huizen en appartementen.  

 
Dat betekent dat alle taken die de woningstichting er nu bij doet (makelaar en 
projectontwikkelaar spelen, zich bezighouden met buurtwerk) met medewerking 
van de gemeente worden afgebouwd, en opnieuw bij de gemeente of andere 
maatschappelijke organisaties komen te liggen. 

 

Willemsoord 
Het nautische, historische en industriële karakter van Willemsoord dient 
uitgangspunt te worden van de verdere ontwikkeling.  

 
Dat betekent, dat de jachthaven ontsloot dient te worden. Pleziervaartuigen 
dienen de haven gemakkelijk te kunnen bereiken.  
Daarnaast moeten voorzieningen voor deze vorm van toerisme behoorlijk en 
voldoende zijn.  

 
Wat volgens ons niet de bedoeling is, is het verder verplaatsen van de 
centrumfunctie naar Willemsoord. 

 
Willemsoord zou veel meer onder de aandacht van toeristen moeten worden 
gebracht als onlosmakelijk onderdeel van Stelling Den Helder en de 
Napoleontische fortificaties. 

 

Ziekenhuis 
Het ziekenhuis moet een volwaardig ziekenhuis zijn die alle functie die het nu 
heeft behoudt, minder kan niet, want het ziekenhuis heeft een regiofunctie.  

 
Inwoners van Texel en Schagen maken ook gebruik van het ziekenhuis, net als 
werknemers van de Marine en de Off Shore. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorg 

Als mensen ouder worden en hulp nodig hebben moeten zij de zorg krijgen die aansluit 
bij hun wensen en behoeften. 

De gemeente moet zorgen voor een hoger tarief als zij zorg of ondersteuning 
aanbesteden. Doordat de gemeente te lage tarieven hanteert kunnen de 
aanbieders de zorg op langere termijn niet meer leveren. 
De huishoudelijke ondersteuning is als gevolg hiervan al 3 maal van aanbieder 
veranderd.  
Dit is een onwenselijke ontwikkeling. Kwaliteit en dezelfde personen bij de 
mensen thuis komen onder druk te staan. 
     
Het moet voor cliënten mogelijk zijn te kiezen voor een PGB dat dezelfde 
tarieven hanteert als zorg in natura. Zo kan men de beste zorg inkopen die 
aansluit bij de persoonlijke wensen en behoeften.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speerpunten 

Sociaal Lokaal 

Gemeenteraadsverkiezingen 
2018 

 
 
 

 

Goede zorg voor iedereen. 

Geen verhoging van gemeentelijke belastingen. 

Gemeentelijke taken in gemeentelijke handen. 

TESO verkeersprobleem aanpakken. 

Leuke evenementen voor jong en oud. 

Behouden vrij parkeren in heel Den Helder. 

Schoolzwemmen opnieuw invoeren. 

Toeristische mogelijkheden beter uitwerken. 

MKB laten ondernemen. 



Betaalbaar woningaanbod realiseren voor jong 
en oud. 

  

 

 

 

 


