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De Stadspartij is niet zo maar een partij! Het is de lokale 
partij die waarde hecht aan uw inspraak en waar iedereen 
welkom is. Wij zijn er voor alle inwoners van Den Helder, 
Huisduinen en Julianadorp. Wij zijn niet gebonden aan 
landelijke partijpolitiek van bovenaf. Daardoor kunnen wij 
onafhankelijk uw stem laten horen in de raadszaal. 

Wij houden van een no-nonsense aanpak die we kunnen 
waarmaken en we stropen hier graag de mouwen voor op.

Wij zijn als partij direct aanspreekbaar en bereikbaar voor 
alle inwoners. Bent u ongerust over de toekomst van de 
werkgelegenheid, zorg of sociale voorzieningen in onze 
gemeente: laat het ons weten! Door uw inbreng weten wij 
wat er speelt en waar onze prioriteiten moeten liggen.  
Wij willen de inwoners meer directe invloed geven.  
Niet alleen door uw stem te krijgen bij de gemeenteraads-
verkiezingen maar zeker ook om u daarna te betrekken bij 
zaken die voor u belangrijk zijn. Zaken waar wij als politieke 
partij invloed op kunnen uitoefenen. Wij willen uw  
problemen, waar mogelijk, oplossen! 

Beloofd is beloofd
Door uw stem en uw vertrouwen zijn wij in 2014 de  
grootste partij van Den Helder geworden. Dit heeft ons de 
afgelopen 4 jaar in de gelegenheid gesteld om onze  
beloftes aan u waar te maken. 

Wars van persoonlijke belangen en door kritisch te blijven 
en onze verantwoordelijkheid te nemen, hebben wij door 
de juiste vormen van samenwerking, het beste voor de  
stad en de inwoners uit de politieke strijd kunnen halen. 
Niet door de weg van de minste weerstand te kiezen  
maar door ons waar nodig op onbekend terrein te begeven. 

Het was niet altijd even gemakkelijk maar door de schouders 
er onder te zetten en onze kennis te verdiepen en ons 
steeds verder te bekwamen, is het gelukt. Wij beloofden u  
de renovatie van het stadhuis en dat hebben we waargemaakt. 
Wij beloofden u gratis gereguleerd parkeren in de  
binnenstad en dat hebben we waargemaakt.  
Wij beloofden u de juiste zorg en hulp voor een  
ieder die dat nodig heeft en dat hebben we  
waargemaakt.  
 
Door actief naar u te luisteren, hebben wij ons  
programma voor de komende 4 jaar kunnen   
vaststellen. Wij blijven altijd naar u luisteren en  
zorgen ook dat er ruimte zal zijn voor onverwachte  
gebeurtenissen. Al 20 jaar zijn wij de lokale  
politieke partij voor Den Helder, Julianadorp en  
Huisduinen. Samen met u gaan wij er weer voor  
om de komende 4 jaar onze beloftes waar te  
maken.

Hartelijke groet,

 
Lijsttrekker Stadspartij

ONZE 10 SPEERPUNTEN:

VOORWOORD

 Verdubbeling aantal uren  
huishoudelijke hulp;

 Een gunstig vestigingsklimaat voor  
ondernemers;

 Inspraak inwoners vanaf begin;

 500 betaalbare woningen voor jongeren;

 Duurzame economische en  
toeristische activiteiten;

 Zero tolereance veiligheids beleid voor 
een schone en veilige gemeente;

 Minder opvang GGZ-cliënten in de  
wijken;

 500 mensen met uitkering naar werk;

 Wijk/burgerbegroting voor  
verbeterde leefomgeving;

 Verbeterde bereikbaarheid van  
Den Helder.
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Een sterke economische positie van de  
onze gemeente biedt inwoners meer  
werk gelegenheid en toekomstperspectief.  
Wij verwachten een gedegen lange  
termijnvisie van Rijk en Provincie voor de 
Noordkop en voor onze gemeente.  
Concentratie van defensieactiviteiten binnen 
onze grenzen vindt de Stadspartij vanzelf-
sprekend. De offshore-sector zal (misschien 
sneller dan men denkt) omvormen van  
gas- en oliewinning naar installeren en  
onderhouden van systemen voor de winning 
van duurzame energie. De zeehaven met zijn 
uitstekende voorzieningen voor de Marine, 
visserij, offshore-activiteiten en  
ondersteunende bedrijven verdient meer 
aandacht. De enorme agrarische kennis en 
ervaring in onze regio kan economisch en 
toeristisch meer benut worden.  
Onze gemeente heeft alle ingrediënten voor 
een goed toeristisch product in huis.

Een verscheidenheid aan economische en 
toeristische activiteiten biedt werkzoekenden, 
in alle leeftijdsgroepen, kansen op allerlei 
niveaus. De kwaliteit van en hoeveelheid aan 
opleidingsmogelijkheden op algemeen  
middelbaar-, vaktechnisch mbo- en hbo- 
niveau binnen de gemeente moeten  
aansluiten op de economische  
ontwikkelingen in de regio. Samenwerking 
tussen scholen, bedrijven en organisaties om 
een betere aansluiting van het onderwijs op 
de gevraagde arbeid te krijgen, is essentieel. 
De gemeente moet dit actief ondersteunen. 
Ondernemers moeten doen waarin ze  
verondersteld worden goed te zijn,  
namelijk ondernemen!

ECONOMIE,

WERKGELEGENHEID

EN ONDERWIJS

 Duurzame economische en toeristische 
activiteiten met bijbehorende  
infrastructuur;

 Uitbreiden van medegebruik van de 
marinehaven;

 Actief aantrekken van bedrijven door 
een goed vestigingsklimaat;

 Gratis parkeren met aangescherpte 
tijden in blauwe zones;

 Een transferium voor het parkeren van 
auto’s van toeristen met bestemming 
Texel;

 Defensie overtuigen om in Den Helder te 
blijven investeren 

 Voldoende staanplaatsen voor campers 
en aanlegplaatsen voor boten op  
Willemsoord;

 Werkmogelijkheden zichtbaar maken 
en onder alle werkzoekenden brengen, 
waarbij behoeften van bedrijven gediend 
worden;

 Inspelen op de behoefte van bedrijven 
waar het de opleidingen betreft en die 
daar op afstemmen;

 Geen verdringing van vaste banen naar 
vrijwilligerswerk bij gesubsidieerde 
instellingen;

 Een gunstig vestigingsbeleid met minder 
belemmerende regelgeving  voor  
ondernemers.

WIL DE KOMENDE 4 JAAR

De Stadspartij

STADSPARTIJ VOOR 
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 Verdubbeling van het aantal uren  
huishoudelijke hulp;

 Een stop op veelverdieners in de zorg 
door een Helders salarisplafond; 

 500 of meer mensen met een uitkering 
naar werk begeleiden, met extra  
aandacht voor lager geschoold werk;

 Einde maken aan slecht functionerende 
bewindvoerders voor financieel beheer;

 Meer budget om buurthuizen in de 
wijken open te houden. Dit geld moet 
direct naar de buurthuizen gaan,  
zodat zij samen met maatschappelijke  
organisaties het hart van de wijk vormen;

 Alle inwoners in 2022 uit de  
problematische schulden;

 Meer straathoekwerkers, die samen met 
de wijkagent de oren en ogen van de 
wijk zijn;

 Betere toegankelijkheid van en naar 
openbare voorzieningen voor  
mindervaliden;

 Speciale aandacht voor het opleiden van 
jongeren en het om- en bijscholen van 
55-plussers. Deze laatste groep  
vrijstellen van sollicitatieplicht;

 Betere toegankelijkheid van en naar 
openbare voorzieningen voor  
mindervaliden;

 Minder opvang van (overlast gevende) 
GGZ-cliënten in wijken en meer bedden 
in instellingen waar de juiste zorg kan 
worden geleverd (pilot acute opvang 
GGZ-cliënten als kleine stad met  
grootstedelijke problemen);

 Het realiseren van een convenant met 
Defensie om haar behoefte aan goed  
opgeleid (burger)personeel in de 
toekomst te kunnen vervullen. Waarbij 
nieuwe banen bij Defensie eerst door 
inwoners vanuit onze eigen gemeente 
worden ingevuld. Diezelfde inwoners 
zijn ook jaren de dupe geweest van de 
bezuinigingen;

 Het realiseren van een zorghotel  
gecombineerd met het ziekenhuis.

STADSPARTIJ VOOR 

SOCIAAL EN VOOR ZORG
Onze gemeente kent verhoudingsgewijs 
veel mensen die ondersteuning door de 
overheid nodig hebben. Afgelopen jaren is 
echter vooral geïnvesteerd in het bouwen 
van voorzieningen om nieuwe inwoners te  
trekken. Nu is het weer tijd om de bakens  
te verzetten en te investeren in de eigen 
inwoners. Te investeren in opleidingen en 
kansen, in zorg voor ouderen en jongeren.  
En ervoor te zorgen dat mensen zich veilig  
en vertrouwd voelen in hun eigen stad.

Er is op sociaal gebied ontzettend veel  
veranderd voor onze inwoners in de  
afgelopen jaren. De investeringen in  
jeugdzorg, preventie en bestrijding van  
eenzaamheid moeten worden voortgezet. 
Voor jongeren moeten preventieve  
activiteiten worden gekoppeld aan cultuur 
en festivals, bijvoorbeeld door de terug-
keer van het Last Minute Summer Event 
“LMSE”.

De inzet van de gemeente richt zich vooral  
op het hebben van veilige buurten,  
werkaanbod binnen onze gemeente eerst 
voor eigen inwoners, minder mensen met 
een uitkering, verdubbeling van huishou-
delijke hulp, einde aan slechte bewind-
voerders en inwoners met problematische 
schulden in 2022 schuldenvrij. 

WIL DE KOMENDE 4 JAAR

De Stadspartij
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EEN ZELFSTANDIGE STAD 

DIE ZIJN EIGEN BROEK OPHOUDT
 Lokaal regelen wat kan,  

regionaal als dit nodig is;

 Cultuur toegankelijk en betaalbaar laten 
zijn voor iedereen;

 500 betaalbare, duurzame woningen 
voor starters realiseren;

 Verdere gebiedsontwikkeling  
Julianadorp, Loopuytpark,  
Willem-Alexanderhof,  
inclusief evenementenlocatie;

 Verdere gebiedsontwikkeling Huisduinen;

 Meer budget voor de openbare ruimtes 
en groen in alle wijken;

 Een plezierig en veilig uitgaansleven 
bieden voor jong en oud;

 Initiatieven van de inwoners en de 
ondernemers op een eerlijke wijze en 
met gezond verstand door de gemeente 
laten beoordelen; 

 Gezonde gemeentelijke financiën  
waarbij de reserves niet overdreven 
groot zijn;

 Gemeentelijke uitgaven die voor  
iedereen begrijpelijk en transparant zijn.

Wij zijn tegen gemeentelijke fusies  
maar vóór een zelfstandige gemeente.  
Schaalvergroting gaat ten koste van  
bestaande korte lijnen. Plezierige stadse, 
dorpse en landelijke kenmerken moeten we 
behouden en vervelende zaken bij de  bron 
aanpakken. Inwoners moeten actief en  
passief kunnen genieten van onze cultuur, 
evenementen, musea en verenigingsleven. 
Dit alles moet zo veel mogelijk voor iedereen 
toegankelijk zijn. Cultuur en historie,  
waaronder gebouwen, dragen bij aan de 
“Helderse” identiteit en geven ons reden om 
trots te zijn.

Jongeren moeten zicht hebben op  
onderwijs, werk-, woonruimte en plezier. 
Diversiteit in betaalbare woningen voor jong 
en oud in buurten is belangrijk.  
Dit bevordert de veiligheid en het woonplezier. 
Ouderen blijven actiever als zij in een  
levendige omgeving verblijven. 

Mensen die minder kunnen meekomen,  
verdienen een beschermde of  
gecontroleerde woon-, werkplek. Een 
combinatie van woon- en werkplek om een 
bedrijf uit te oefenen in de binnenstad, kan 
uitkomst bieden als invulling van leegstand. 
Iedereen moet een plek kunnen hebben om 
gelukkig te wonen, waarbij veilig en rustig 
wonen voorop staat.

De gemeenteraad houdt uiteindelijk het  
algemene belang en het besteedbare budget 
in de gaten. Financiën moeten gezond zijn 
en reserves niet overdreven groot.  
De algemene reserve is er om ingezet te 
worden voor algemeen belang, wat bij ons 
voorop staat. Wij zijn er voor alle inwoners 
van onze gemeente. Gemeentelijke uitgaven 
zijn nog steeds voor velen niet begrijpelijk en 
dus niet transparant. Veel inwoners hebben 
er een verkeerd beeld van.

WIL DE KOMENDE 4 JAAR

De StadspartijSTADSPARTIJ VOOR 
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De ontwikkeling verzorgen naar een  
levendige en bloeiende, bruisende stad 
waarin iedereen zich thuis en veilig voelt, 
kortom een leefbare stad. Plezierig wonen 
valt en staat met je veilig voelen en veilig zijn.  
Vooral oudere inwoners voelen zich (vaak) 
niet veilig in hun woon- en leefomgeving.  
De Stadspartij werkt aan een veilige gemeente. 

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp  
in deze tijd. De Stadspartij streeft naar een 
duurzaamheidsagenda, die het welzijn van  
de inwoners dient en geen onnodig hoge  
belastingen met zich meebrengt.  
De omschakeling van gas op elektra dient zo 
efficiënt en gezond mogelijk te gebeuren.  
Het is een feit dat technische ontwikkelingen  
razendsnel gaan en wat nu een goede  
oplossing lijkt, kan over 2 jaar weer helemaal 
achterhaald zijn.

Het veilig kunnen bereiken van je huis,  
je werk, je school, vrienden en familie is 
belangrijk. Uitstekende wegen, trottoirs en 
fietspaden behoren daarom waar nodig door 
de gehele gemeente aanwezig te zijn.  
Voor het efficiënt inzetten van middelen  
gaan we uit van het principe: “Werk-met-
werk maken”. Als bijvoorbeeld een weg open 
ligt om die weg te verbeteren, kan dit  
tegelijkertijd worden aangegrepen voor  
rioolverbetering zodat de weg niet kort  
daarna weer moet worden opengebroken.

De Stadspartij vindt dat sport en cultuur een 
belangrijk onderdeel zijn in het (verenigings-)
leven binnen onze gemeente. Het verbindt 
en stimuleert inwoners (op een gezonde 
manier). De Stadspartij vindt dat de jaarlijkse 
subsidie aan sport en culturele verenigingen 
en organisaties kan worden gehandhaafd.

 Een zero tolerance veiligheidsbeleid 
voor een schoon en veilige gemeente;

 Cameratoezicht op plaatsen waar veel 
vernielingen zijn en op “enge plekken in 
de stad”;

 Meer “blauw” in de buurt door een  
zichtbare aanwezigheid van de wijkagent, 
boa en indien nodig straathoekwerker;

 Een gemeentelijke subsidie voor sport 
en cultuur voor kinderen en jongeren: 
“Meedoen Noordkop”;

 Een fulltime ambtenaar op sport;

 Geen onroerend zaakbelasting (ozb) 
voor sportverenigingen;

 Goede bereikbaarheid van alle wijken 
en belangrijke openbare gebouwen met 
openbaar vervoer en voor hulpdiensten;

 Samenwerken met de provincie en  
regiogemeentes voor verbeterde  
bereikbaarheid van Den Helder  
(N9, N99 en spoorlijn);

 Evaluatie van het huidige afvalbeleid en 
geen betaald systeem naar rato/gewicht 
van afval;

 Betere communicatie vanuit de  
gemeente voor gemeentelijke  
regelgeving (APV);

 Voortdurende monitoring op kwaliteit 
infrastructuur met Veilig Verkeer  
Nederland en de Fietsersbond als  
adviesorganen;

 Geen herinvoering hondenbelasting.  
Wel staan we voor opruimplicht;

 Een rolstoelvriendelijke gemeente.

WIL DE KOMENDE 4 JAAR

De Stadspartij

STADSPARTIJ VOOR 

EEN LEEFBARE STAD; LEVENDIG,

VEILIG, PLEZIERIG, SCHOON
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 Enquêtes onder inwoners houden en het 
gesprek aangaan met verenigingen en 
organisaties over beleidsvoornemens;

 Het instituut wijkplatform evalueren;

 Een wijk/burger-begroting invoeren om 
inzicht in financiën te verbeteren, waar-
door inwoners binnen hun leefomgeving 
kunnen aangeven waar ze met voorrang 
geld aan zouden willen uitgeven;

 Inwoners nog meer betrekken bij  
het vormgeven van hun directe  
leefomgeving;

 Samen tot een oplossing komen door 
algemeen belang boven individuele, 
persoonlijke of politieke belangen te 
stellen; 

 Inspraak inwoners vanaf het begin;

 Herinvoering van de Jongeren Advies 
Raad;

 Een gekozen burgemeester;

 Afschaffing van de welstandcommissie 
en invoering van het burenakkoord;

 Informatieverschaffing vanuit gemeente 
naar inwoners verbeteren.

WIL DE KOMENDE 4 JAAR

De Stadspartij

STADSPARTIJ VOOR 

VOOR INVLOED EN ZEGGENSCHAP

DOOR ONZE INWONERS
Onze gemeente moet in dienst zijn voor haar 
inwoners, immers samen zijn we de gemeente.  
Nog te vaak wordt er in de gemeente  
gemopperd op de onderlinge strijd tussen 
gemeenteraadsleden en de controverses  
tussen bestuurders. De Stadspartij wil  
openheid over politieke zaken en de inwoners 
informeren over te bespreken zaken en hun 
mening peilen.

De gemeente ontvangt veel gelden van het 
Rijk maar het merendeel daarvan is bedoeld 
voor wettelijk vast gelegde taken. Wat wel vrij 
besteedbaar is, behoort recht te doen aan de 
wensen van de inwoners. 

Maatschappelijke organisaties moeten 
samenwerken met buurthuizen om samen 
een spil te vormen in de samenleving en om 
levendigheid binnen een buurt of wijk te  
vergroten. Subsidies zijn nodig voor deze  
organisaties en buurthuizen om onze  
gemeente levendig en leefbaar te houden.

De Stadspartij wil dat, samen met organisaties 
en inwoners van gedachten wordt gewisseld  
over dat wat de ontwikkeling van onze  
gemeente in de weg staat en wat we  
moeten doen om ontwikkelingen te kunnen 
doorzetten, afremmen of stop te zetten als 
dat beter is voor de inwoners.
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