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VO OR W O OR D
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de Stadspartij Den Helder voor de jaren 2014 tot en met 2018.
Ook in deze periode wil de Stadspartij Den Helder het verschil maken in onze stad. Maar ook
verantwoordelijkheid nemen! Dit betekent dat de Stadspartij Den Helder bereid is aan een coalitie deel te
nemen wanneer dit aan de orde komt.
Het smeden van een coalitie brengt onderhandelingen met zich mee. Dit komt neer op geven en nemen
door alle betrokken partijen. De Stadspartij treedt alleen toe tot een coalitie als een essentieel deel van ons
partijprogramma gerealiseerd kan worden.
In de onderhandelingen leggen we natuurlijk onze speerpunten neer en die zullen we met kracht
verdedigen. We willen niet koste wat het kost op het pluche plaatsnemen. Wel mag men van ons
verwachten dat wij in alle redelijkheid onderhandelen waarbij we - vóórdat we tot een eventuele coalitie
toetreden - de leden zullen raadplegen.
Besluiten en voornemens van de vorige raad (2010-2014)
Raadsbesluiten uit de vorige zittingsperiode zullen verder uitgevoerd kunnen worden, mits die besluiten
op correcte gronden zijn genomen. We behouden ons het recht voor om genomen besluiten, waarin een
financieel plafond is opgenomen, terug te draaien als dit plafond dreigt te worden doorbroken.
Voorgenomen besluiten uit de vorige raadsperiode zullen in de eerste plaats beoordeeld worden op hun
draagvlak onder de Helderse bevolking. In de tweede plaats op hun uitvoerbaarheid binnen de grenzen en
draagkracht van de gemeentelijke begroting. Dit kan inhouden dat wijzigingen worden aangebracht in
voorgenomen besluiten.
Wij vinden dat:






De binnenstad een van de belangrijkste gebieden is voor de stedelijke vernieuwing, maar dat het
stadshart niet mag worden vol gebouwd.
De gemeenteraad het hoogste orgaan van de gemeente is en de burgers vertegenwoordigt.
Dat wij geen zeggenschap moeten afstaan door zaken op afstand van de gemeenteraad te zetten.
Wanneer de gemeenteraad over een aangelegenheid niets meer te zeggen heeft, dan heeft de burger
er indirect ook niets meer over te zeggen. Wij willen onze inwoners niet wegzetten als burgers die
geen inspraak hebben en slechts één keer in de vier jaar hun geluid mogen laten horen.
Onze inwoners bepalen hoe zij de stad op een hoger plan willen brengen.

Daarom moeten we als volksvertegenwoordigers goed luisteren naar onze inwoners en duidelijk met hen
communiceren.
Bestuur en de fractie
Stadspartij Den Helder
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WA AR OM S TA DS PAR TI J DEN HEL DER
Vanaf 2002 hebben wij onafgebroken zitting gehad in de gemeenteraad. In al die jaren handelden we
naar onze kernwaarden. Dat doen we nu en zullen we in de toekomst doen.
1. Openheid door in contact te treden met onze medeburgers. Om zo duidelijk te krijgen wat er
speelt, wat de meningen en wensen zijn.
2. Eerlijk zijn over de standpunten die zijn ingenomen. Breed gedragen standpunten verdedigen
wij met kracht.
3. Duidelijk zijn door helder en inzichtelijk stemgedrag.
4. Verantwoording afleggen in het openbaar aan de inwoners over ingenomen standpunten.
ONZE 10 SPEERPUNTEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Behoud huidige stadhuis
Sociale voorzieningen
Werkgelegenheid en toerisme
Jeugd
Gratis parkeren (eventueel blauwe zones) en binnenstad opknappen
Burgerparticipatie
Rechtvaardig en verantwoord subsidiebeleid
Verantwoord begroten met ruimte voor een burgerbegroting
Den Helder moet zijn naam eer aan doen: schoon, goed onderhouden en onkruid vrij
Ontwikkeling van de haven
ONZE MISSIE

Het is onze missie om van gemeentebestuur en d e ambtelijke organisatie betrokken
uitvoeringsinstanties te maken en te houden. Dit naar de wil en wensen van de inwoners. Verder zien wij
het als onze missie dat de gemeente handelt op basis van een gezond huishoudboekje, waarin financiële
risico’s zijn uitgebannen.
ONZE VISIE
Burgerparticipatie is niet ‘namens’ de burgers bedenken wat hun belangen zijn. Wij willen op basis van
keuzes van de inwoners uitvoering geven aan diezelfde keuzes, ook als deze tussen verkiezingen door aan
de oppervlakte komen. Dit kan zijn op het gebied van beleid, maar ook wat specifieke onderwerpen
aangaat. Wij geven uitvoering aan de wil van de bevolking, zodat de burgers tussentijds sturing kunnen
geven aan het te voeren beleid.
De Stadspartij Den Helder streeft naar het verkleinen van de onmacht bij de inwoners. Zij is van mening
dat de inwoners de volksvertegenwoordigers op hun gedrag moeten kunnen afrekenen, dus moeten
politici duidelijk maken waar zij voor staan. Daarom hanteert de Stadspartij Den Helder kernwaarden
die onze vertegenwoordigers in al hun gedragingen kenmerkt, die ook verankerd liggen in de
verenigingsstatuten van de Stadspartij Den Helder.
Eerlijkheid: De afweging tussen belangen van de individuele inwoner en die vangroepen inwoners
gebeurt eerlijk en zonder vermenging met andere belangen. Dit moet de leidende taakopvatting van de
gemeente zijn. Geen vriendjespolitiek, geen dictatuur van een kleine meerderheid, maar een afgewogen
balans die de wil van de totale bevolking het meest afspiegelt en dient.
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Openheid: Over alle zaken moet alle mogelijke openheid worden betracht. Hieruit vloeit een goede
informatievoorziening voort. Besloten vergaderingen vinden alleen bij hoge uitzondering plaats.
Verantwoordelijkheid: Voor alles wat de gemeente doet of laat is zij verantwoordelijk en moet zij
aanspreekbaar zijn. Bij ernstig verzuim b i j het uitvoeren van de wil van de bevolking - bijvoorbeeld bij
financiële blunders - dient de verantwoordelijke wethouder zijn of haar consequentie te trekken.
Duidelijkheid: Het gemeentelijk beleid is logisch, helder en verdedigbaar. Het is de inwoner duidelijk
wat de gemeente van plan is en daadwerkelijk uitvoert en hoe dit proces past in de taakopvatting van de
gemeente als uitvoeringsorgaan van de wil van de bewoners.
De Stadspartij Den Helder heeft burgerparticipatie hoog in haar vaandel staan.
Daar hoort bij het mogelijk maken van een burgerbegroting conform onderstaande punten:


Een burgerbegroting is een besluitvormend proces waarin burgers meedenken en onderhandelen
over het verdelen van publieke geldbronnen. Bijvoorbeeld van de gemeente of van
maatschappelijke partijen die geheel of gedeeltelijk financieel afhankelijk zijn van de gemeente.
Daardoor komen burgers dichter te staan bij de besluitvorming van de gemeentebegroting en bij
de gemeente zelf.



Samenwerken, maar niet beslissen. Bij een burgerbegroting gaat het vooral om samenwerking.
Het budgetrecht ligt altijd bij de gekozen gemeenteraad en burgers kunnen nooit formeel
beslissen. Wel kunnen samenwerkingsafspraken gemaakt worden waarbij burgers de prioriteiten
kunnen bepalen. De Stadspartij Den Helder heeft een luisterend oor zoals altijd en zal er naar
handelen.
ONS DOEL

Ons hoofddoel is de goede ideeën van de inwoners van onze gemeente indien mogelijk te realiseren en zo
onze missie te volbrengen.
Doelen uitgesplitst:


Een zo groot mogelijke vertegenwoordiging van de Stadspartij Den Helder in de gemeenteraad te
krijgen;



Het bevorderen van het algemene welzijn van de inwoners van de gemeente Den Helder;



Verbetering van de besteding van financiële middelen van de gemeente Den Helder;



Het stimuleren van de economische groei en het verbeteren van wonen en welzijn in de gemeente
Den Helder;



Het stimuleren van (actieve) sport, recreatie en vrijwilligerswerk. Verder het in stand houden en
verbeteren van de mogelijkheden daartoe voor de inwoners van de gemeente Den Helder en
omringende gemeenten;



Het controleren van de handelwijzen, besluitvorming en uitvoering van besluiten door het College
van Burgemeester en Wethouders en voorgaande colleges.



Door tijdens inloopavonden de mening en wensen en ideeën van onze inwoners te inventariseren.
Wij zien dit als een laagdrempelige manier van participatie
ONZE STRATEGIE

Het is onze strategie om bij de komende verkiezingen zoveel mogelijk stemmen te verwerven, zodat
wij maximale invloed kunnen uitoefenen op het functioneren van de gemeente en haar beleid. Dit bereiken
wij door toepassing van onze missie en visie. Wij staan voor een maximaal democratische gemeente. Onze
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vertegenwoordigers in de gemeenteraad en eventueel die in het College van Burgemeester en Wethouders
zetten hier zich elke dag voor in, waarbij de Stadspartij steeds uitgaat van draagvlak onder de bevolking.
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WAAROM LOKALE PARTIJEN?
De lokale partijen gezamenlijk behoren sinds 1994 tot de grootste stroming in de gemeentepolitiek en zijn
dat nog steeds! Lokale partijen hebben geen landelijke kopstukken nodig om zich achter te kunnen
verschuilen. Lokale partijen staan op eigen benen en staan voor de lokale zaak. Lokale partijen bedruipen
zichzelf in standpuntformulering maar ook in financieel opzicht: dat maakt hen onafhankelijk van
landelijke invloedssferen.
Lokale partijen (dat zijn autonome partijen binnen een gemeente) krijgen nogal eens het verwijt, dat zij
niet over een ideologie beschikken. De Stadspartij Den Helder is van mening dat ideologie de aandacht kan
afleiden van wat er werkelijk toe doet in de gemeente. Het gaat namelijk in een gemeente altijd om
politieke zaken die de inwoners direct aangaan. Dat spreekt de inwoners direct aan.
Het gaat lokaal niet om landelijke ideologieën, van welke aard ook, maar om een bestuur dat zich bemoeit
met de directe zaken die alle inwoners, van welke gezindte dan ook, raken. Lokale thema's vragen om
lokale oplossingen, landelijke thema's vragen om landelijke oplossingen. Voor elk niveau horen er politieke
partijen te zijn die voor de oplossing van die problemen zorgen, zonder dat er belangenverstrengelingen
zijn tussen de verschillende niveaus. Een gemeente besturen kan alleen met visie, een lokale visie wel te
verstaan!
Een vaak gehoord verwijt is dat lokale partijen vaak 'tegen' stemmen. Door de afdelingen van landelijke
partijen wordt vaak de indruk gewekt dat wanneer men lokaal stemt, men overal 'tegen' stemt. Deze
bewering is ongegrond en kan feitelijk niet worden onderbouwd. Ergens tegen zijn kan nooit een doel op
zich zijn, maar is wel een mening die ook gerespecteerd dient te worden!
Een greep uit onze successen tot nu toe
1. Camperplaatsen Willemsoord
2. Oversteekplaats entree Willemsoord aan de Weststraat
3. Steun aan invoer referendumverordening
4. Motie Jantje Beton (2010)
5. Afschaffen hondenbelasting
6. Assorgiaplein als onderdeel vernieuwing stadshart
7. Verlengde Breewijd in Julianadorp
8. Historische reddingsboot Doris Rijkers naar Den Helder gehaald
9. De Stadspartij Den Helder heeft actief geparticipeerd bij de discussie betreffende de vermeende
asbestproblematiek van het voormalige schoolgebouw van de Duynvaerder, wat uiteindelijk
geresulteerd heeft in nieuwbouw.
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PR OGR AM M A 1 AL G EM EEN BE ST UUR EN MI D DEL EN
BURGER PARTICIPATIE
De Stadspartij Den Helder constateert dat de burger de politiek niet meer serieus neemt.
De oorzaak ligt bij de politiek zelf, die door schijnparticipatie en schijninspraak de burger niet serieus
genomen heeft in de afgelopen jaren.
Er moet iets veranderen. De burger van ons Den Helder moet ook tussen de verkiezingen in, mee kunnen
beslissen over zaken die hem/haar direct raken in de woonomgeving of bij grote financiële projecten die
betrekking hebben op de hele Helderse bevolking.
De Stadspartij Den Helder wil dit bereiken door:
1. De burger meer te betrekken bij een gedegen besluitvorming.
2. Als raadsleden meer feeling houden met de burger en wat er leeft in zijn/haar wijk.
3. Het houden van een referendum bij beslissingen over grote gevoelige projecten.
Het bestuur en ambtelijk apparaat verdienen respect maar bovenal vertrouwen. De Stadspartij Den Helder
streeft naar een transparante, open en eerlijke communicatie met de burger, waar participatie zeer goed
geregeld en gewaarborgd is. De kwaliteit van de service die de burger geboden wordt, moet hoog zijn.
De Stadspartij Den Helder wil afscheid nemen van de organisatie Zeestad CV/BV als stadsontwikkelaar.
Want Zeestad heeft Den Helder bitter weinig opgeleverd. De gemeente zelf had het vernieuwingswerk ook
kunnen doen. De communicatie van Zeestad met de burgers schiet te kort. Dit speelt de burgerparticipatie
parten, wat onbegrip en tegenstand opwerpt. De burger voelt zich niet serieus genomen.
De gemeente zelf moet de regie voeren bij stedelijke ontwikkeling en dient zich te houden aan
onderzoeksuitkomsten en de financiële mogelijkheden. Er moet afscheid worden genomen van dure
externe managers. Het vertrouwen moet groeien in de kundige ambtenaren die de gemeente Den Helder
in dienst heeft.
De Stadspartij Den Helder wil meer efficiëntie binnen de ambtelijke organisatie. De ambtelijke organisatie
dient zich klantvriendelijk op te stellen naar de burgers en ondernemers, en deze te laten participeren in
de door hen ingebrachte initiatieven.
Den Helder is gebaat bij een goede, kleine slagvaardige en efficiënt draaiende ambtelijke organisatie, die
naar de burgers luistert en met hen samenwerkt. Dit creëert onderling vertrouwen. Een ambtelijke
organisatie in beweging raakt nooit achterop en schept een vernieuwend vermogen dat problemen
vroegtijdig en doelgericht aanpakt. Het veranderen en verbeteren van de ambtelijke organisatie moet een
blijvend proces zijn en er zal geïnvesteerd moeten worden in verbreding en verdieping van kennis van het
gemeentepersoneel waardoor minder inhuur van externen nodig is.
Het eigen personeel vormt het belangrijkste kapitaal van een vitale en daadkrachtige gemeente.
Omdat de gemeente van de gemeenschap is, vormt het ambtelijk personeelsbestand een afspiegeling van
onze eigen beroepsbevolking en wel van hoog tot lager opgeleide mensen, inclusief mensen met een
zekere mate van afstand tot de arbeidsmarkt. Het personeel vormt, door de betrokkenheid en geleverde
kwaliteit, de sleutel tot het succesvol realiseren van, door het politieke bestuur, aangegeven
organisatiedoelen.
Wat wij willen, wordt door de gemeenteraad als hoogste orgaan aangegeven en hoe we dat kunnen
bereiken, is aan de ambtelijke organisatie.
De gemeenteraad moet zich bij wat zij wil bereiken afzijdig houden van de ambtelijke organisatie. Het
functioneren van de ambtelijke organisatie wordt echter nauwlettend gevolgd en getoetst door de
gemeenteraad en Burgemeester en Wethouders.
Managementontwikkeling en human resource management ten behoeve van het gehele
personeelsbestand is een goed middel om de meerwaarde binnen de organisatie te ontwikkelen en
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kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Het is cruciaal dat de ambtenaren vertrouwen hebben in
hun leidinggevenden. Als ze zich veilig en erkend weten, dan komen ze met goede adviezen en
oplossingen.
De Stadspartij Den Helder is van mening dat het vergadersysteem van diverse commissies en de
gemeenteraad niet optimaal functioneert. Het debat moet terug in de gemeenteraad.
Het huidige vergadersysteem heeft de burger niet dichter bij het stadsbestuur en de gemeenteraad
gebracht.
Een systeem waarin de burger zich kan herkennen en participeren is wenselijk.
ALGEMEEN BESTUUR
BUREAUCRATIE
Geen extra gemeenteverordeningen. Laten we eerst de bestaande maatregelen en verordeningen
uitvoeren en handhaven. Zorgen dat dubbele handelingen, ontstaan door bureaucratie, worden
verminderd . Hierbij valt te denken aan het herhaaldelijk invullen van dezelfde gegevens, terwijl ze al in de
basisadministratie staan.
OPEN EN TRANSPARANT STADSBESTUUR
De Stadspartij Den Helder wil initiatieven nemen voor een open en transparante bestuursstijl. Het
stadsbestuur heeft een voorbeeldfunctie en is dienend aan iedere burger. Achterkamertjes- of
vriendjespolitiek worden niet getolereerd. De vergaderingen van gemeenteraad en commissies zijn voor
veel burgers nauwelijks te volgen en vragen om een andere en duidelijker opzet.
De Stadspartij Den Helder wil het politieke debat terug in de raad. Burgers, ondernemers en instellingen
willen eerder en nadrukkelijker bij de voorbereidingen van de besluitvorming in de gemeenteraad
betrokken worden. Zij moeten daartoe regelmatig uitgenodigd worden door de raadscommissies dan wel
gemeenteraad.
Het College bedient zich van adviesorganen. De gemeenteraad heeft geen adviesorganen (meer). Dit geeft
de gemeenteraad een kennisafstand ten opzichte van B en W. Het merendeel van de huidige gemeenteraad
volgt door onwetendheid het college en neemt zelf geen initiatieven om de kennisachterstand weg te
werken. De Stadspartij Den Helder wil dit veranderen en gebruik kunnen maken van de adviesorganen
waarvan het College ook gebruik maakt. Burgers en deskundigen worden door de gemeenteraad en
raadscommissies actief uitgenodigd om hun zienswijzen in te brengen, voordat besluitvorming over een
belangrijk onderwerp plaatsvindt.
De Stadspartij Den Helder is er tegenstander van dat raadsleden van de ene naar de andere partij hoppen.
Zij wil dat deze acties zoveel mogelijk ontmoedigd worden. De kandidaat raadsleden hebben allen een
verklaring getekend dat zij bij verlaten van de partij de zetel teruggeven aan de Stadspartij Den Helder.
MIDDELEN
SUBSIDIEBELEID
Het huidige subsidiebeleid staat onder druk door bezuinigingen. Subsidieverstrekking zal dan ook geen
vanzelfsprekendheid kunnen zijn. De Stadspartij Den Helder stelt zich op het standpunt dat er in beginsel
geen subsidie wordt verstrekt aan organisaties die zelf de lasten moeten kunnen dragen en wil controle op
een juiste besteding van hiervan.
Organisaties die subsidie mogen ontvangen, zullen dit ook moeten verantwoorden, middels het afsluiten
van zgn. “prestatiecontracten”, waarin moet zijn aangeven wat er met de subsidiegelden is gebeurd en wat
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daarin de toegevoegde waarde is voor de inwoners en haar stad. Gebeurt dit niet, dan zal er worden
bekeken of deze gelden op een andere manier besteedt kunnen worden of dat de subsidie verminderd of
zelfs gestopt moet worden.
De Stadspartij Den Helder wil het subsidiebeleid onder de loep nemen om te komen tot een evenwichtiger
en rechtvaardiger beleid. De invoering van “prestatiecontracten” zal hierin een stap in de goede richting
kunnen wezen. “Prestatiecontracten” moeten en zullen meer inzicht verschaffen over de behaalde doelen,
geleverde prestaties.
Het evalueren op basis van geleverde en of behaalde doelen zal uiteindelijk leiden tot een evenwichtiger
en rechtvaardiger subsidiebeleid waarin sport en cultuur niet tegen elkaar worden weggezet omdat dit
twee absoluut niet met elkaar te vergelijke onderwerpen zijn.
REFERENDA
De Stadspartij Den Helder is blij met het feit dat het referendum mogelijk is gemaakt, om de
burgerparticipatie bij belangrijke en ingrijpende beslissingen als beslissingsinstrument te kunnen
gebruiken.
Het raadplegend referendum zal voor de Stadspartij Den Helder een doorslag gevend instrument te zijn bij
besluitvorming. Hierdoor heeft de Helderse bevolking ook tussentijds invloed op besluiten die de hele
gemeente en haar burgers aangaan. Het referendum is tevens een middel om draagkracht te creëren.
VERANTWOORD BEGROTEN MET RUIMTE VOOR EEN BURGER BEGROTING
De begroting zal anders opgesteld moeten worden door:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hoogmoedswaanzin als verleden tijd te beschouwen en realisme als tegenwoordige tijd.
Geen risicovolle leningen aan te gaan.
Geen garantstelling te geven aan risicovolle projecten.
Afscheid te durven nemen van verbonden partijen die zelfstandig niet levensvatbaar zijn.
Burgerparticipatie in te voeren bij het opstellen van de begroting.
Gezond verstand te gebruiken, dit is de enige weg die leidt tot een financieel solide gemeente.

FINANCIEEL BELEID
De Stadspartij Den Helder vindt de huidige begroting flinterdun en daardoor te risicovol. De risico’s zitten
voornamelijk in: aan de gemeente verbonden partijen die zichzelf niet of nauwelijks in stand kunnen
houden, prestigieuze projecten en financiële garantstellingen.
In de komende raadsperiode zullen van aanvang af de financiële zaken van de gemeente goed in de gaten
gehouden worden. Met name daar waar het gaat om de grote projecten met grote financiële risico’s zoals
bijvoorbeeld de nieuwbouw van een Stadhuis op de stationslocatie. De Stadspartij Den Helder zal niet
aarzelen om projecten terug te draaien als blijkt dat de financiële risico’s te groot zijn.
Partijen die financieel afhankelijk zijn van de gemeente moeten leren dat het niet vanzelfsprekend is dat
de gemeente geld verstrekt wanneer zij in financiële problemen raken. Geldleningen en garantstellingen
zullen tot en minimum beperkt moeten worden, dit om het financiële risico voor de gemeente zo klein
mogelijk te maken en te houden.
Als gevolg van rijksbezuinigingen is een grote bezuinigingsronde binnen de gemeente onontkoombaar.
Alle sectoren die van de gemeentelijke financiën afhankelijk zijn, zullen evenredig moeten inleveren. Zo
draagt iedereen zijn steentje bij en worden de lasten eerlijk verdeeld. Op de minima kunnen we niet
verder bezuinigen en armoedeval moet worden tegengegaan.
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De overheveling van rijkstaken in het sociale domein naar de gemeenten, vormt een zware opgave voor de
gemeente. Temeer omdat de gemeenten minder geld krijgen voor de taken dan het rijk er nu voor uitgeeft.
Bij de Stadspartij Den Helder staat voorop dat de zwakkeren in onze samenleving niet mogen lijden onder
de decentralisatie van rijkstaken.
Wel kan in de komende raadsperiode gekeken worden hoe mensen met een uitkering iets zinvols voor de
gemeenschap kunnen doen. Te denken valt aan vrijwilligerswerk in de zorg, bij sportverenigingen en
andere organisaties die van vrijwilligers afhankelijk zijn. Hierbij moet te allen tijde rekening gehouden
worden met de fysieke- en geestelijke mogelijkheden van betrokkenen. Betaald werk mag nooit door
vrijwilligerswerk verdrongen worden.
Niet alleen de financiële missers van het College 2010 tot en met 2014, maar ook die van de twee colleges
daar aan voorafgaand zullen goed moeten worden bekeken op de eventuele naweeën, zeker gezien de
omvang van de bezuinigingsgolf en de decentralisaties.
De Stadspartij Den Helder vindt het belangrijk dat de gemeente Den Helder niet méér geld uitgeeft dan
dat er binnenkomt.
De politieke partijen die het van 2010 t/m 2014 voor het zeggen hadden gingen, ondanks
waarschuwingen, door met geld verspillen.
De Stadspartij Den Helder zal hier, met steun van een groot draagvlak in de Helderse samenleving, een
eind aan maken. Elke gemeente is bij wet verplicht om een sluitende begroting op te stellen. Dit zal in Den
Helder een hele klus worden, maar die zullen wij niet uit de weg gaan.
De bijdrage vanuit de nationale overheid, geld voor het huishoudboekje van onze gemeente, zal flink lager
worden. Wij zullen dus flink gekort worden, terwijl we er uitvoeringstaken bij krijgen. Dat danken we
voor een deel aan de kredietcrisis waarin de banken overeind gehouden moesten worden. Daar zijn
intussen miljarden euro’s voor ingezet. Verder dienen wij rekening te houden met de inflatie. De inflatie
wordt door het Centraal Plan Bureau (CPB) jaarlijks vastgesteld. Tot slot dienen de gevolgen van het
gevoerde financiële beleid in het verleden weggewerkt te worden.
De gemeente kan belastingen heffen. Een bekende gemeentelijke belastingheffing is de onroerende zaak
belasting (OZB). Elke verhoging brengt voor onze gemeente meer geld in het laatje. Uiteraard is de OZB
niet de enige bron van inkomsten van de gemeente. Er stroomt immers ook geld vanuit Den Haag in de
Helderse gemeentekas. Wat echter ook geld opbrengt, zijn bezuinigingen op gemeentelijke uitgaven die
de inwoners minder belangrijk vinden of op zaken die zichzelf kunnen bedruipen.
Financiële normen
De Stadspartij Den Helder hanteert op financieel gebied de volgende uitgangspunten:
1. Eerst zorgen dat er geen geld verspild wordt.
Dit betekent dat de ambtelijke organisatie 'in control' is, dit bereiken we door:
a. De processen optimaliseren (efficiëntie en effectiviteit )
b. Periodieke rapportages (transparantie)
c.

Voldoen aan wet- en regelgeving (rechtmatigheid)

2. Actiever subsidiegelden werven die de rijks- en provinciale overheden en andere fondsen
beschikbaar stellen.
3. Onderwerpen die duidelijk meer dienstverlening vergen voor de inwoners kunnen leiden tot
een belastingverhoging, tenminste als er voor die dienstverlening geen bestaand budget is.
Initiatieven voor nieuwe dienstverlening van de gemeente moeten zorgvuldig onderbouwd
worden.
4. De stijging van lasten in lijn met de inflatie houden.
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5. Ambtenaren binden aan Den Helder door middel van opleiding in combinatie met een contract
van minimaal vijf jaar, inclusief verplicht wonen in Den Helder.
Proces
Gegevens die worden aangeleverd door het college dienen verifieerbaar te zijn. We willen dit als volgt
gaan aanpakken. Wij gaan er vanuit dat er een sluitende meerjarenbegroting is tot en met 2018. Dit is
een politieke conclusie van het tot maart 2014 zittende college geweest, met hun eigen keuzes. De
Stadspartij Den Helder geeft aan waar zij in wil investeren en waar bezuinigen. Hiervoor moet een
financieel dekkend plan vanuit de ambtelijke organisatie worden gevraagd.
Maatregelen
Geld voor alle wensen van onze inwoners is nooit volledig beschikbaar. Wij dienen ervoor te zorgen dat er
niet meer wordt uitgeven dan dat er binnenkomt. Dat betekent dat wij een aantal afwegingen zullen
maken en daarbij rekening houden met de wensen van de Helderse burgers. Daarom ook zijn wij voor
invoering van een burgerbegroting waarop de inwoners van Den Helder hun keuzes aangeven.
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PR OGR AM M A 2 IN TEG R AL E VE IL IG HEI D
VEILIGHEID EN OPENBA RE ORDE
Handhaving van de openbare orde verhoogt de beleving van veiligheid onder de burgers. De Stadspartij
Den Helder stelt zich dan ook op het standpunt dat er maximaal gehandhaafd moet worden door middel
van een “lik op stuk” beleid. Burgers die zich wel aan de regels willen houden, moeten zich daarin
gesteund voelen en niet het idee krijgen dat zij met een kluitje het riet in worden gestuurd. Hierbij moet
voornamelijk worden gedacht aan buurt- en drugsoverlast op straat, binnen het uitgaansleven en in de
buurt van scholen. Coffeeshops dienen bij voorkeur in de periferie van de gemeente gesitueerd te worden
om overlast in de binnenstad uit te bannen. Coffeeshops die overlast veroorzaken moeten onmiddellijk
sluiten en naar herhaalde overlast moet de vergunning definitief ingetrokken worden.
Aangifte doen bij de politie, wordt door de Stadspartij Den Helder aangemoedigd. Dit geeft beter inzicht in
de overlast en criminaliteit in onze stad. Tevens is aangifte een instrument om als gemeenteraad beter te
kunnen sturen op veiligheid. Hierdoor ontstaat een veiliger en leefbare samenleving.
Burgers moeten het gevoel krijgen dat zij serieus genomen worden bij de afhandeling van hun problemen
en klachten.
De gemeente moet er op toezien dat de algemene plaatselijke verordeningen nageleefd worden. Om dit te
bereiken moet hier maximale bekendheid aan worden gegeven, bijvoorbeeld door een brochure huis-aanhuis te verspreiden.
De Stadspartij Den Helder vindt dat door inzet van de politie bij grote evenementen elders in de provincie
de openbare orde en veiligheid in onze eigen stad geen gevaar mag lopen.
De Stadspartij Den Helder vindt het belang van de wijkagent zeer groot en wil hier geen verandering in
aanbrengen.
Tijdelijke of permanent cameratoezicht kan een wezenlijke bijdragen aan meer veiligheid.
In de zomerperiode verviervoudigt de bevolking van Julianadorp als gevolg van de toeloop van toeristen.
Deze extra bevolking maakt in die betreffende periode de instelling van een volwaardige
(zomer)politiepost noodzakelijk. Ook buiten die periode om is surveillance in Julianadorp nodig.
De politie moet, binnen de grenzen van haar mogelijkheden, doorgaan met preventief fouilleren. Zo zal er
ook veel aandacht besteed moeten worden aan preventief bestrijden van criminaliteit. Er dient gezocht te
worden naar een structurele oplossing voor een politiepost binnen het uitgaansgebied. Alle handhavers
dienen een algemene signaleringsopdracht mee te krijgen. De politie moet aangiftes van burgers
bevorderen en niet ontmoedigingen.
Extra aandacht voor zedendelinquenten, verslaafden, zwerversproblematiek en overlast gevende
hangjongeren, kindermishandeling, ouderenmishandeling en geweldsmisdrijven is noodzakelijk. Tevens
actief volgen van raddraaiers, drugdealers, criminelen en loverboys.
Er is een kleine groep personen die zich niet aan de regels van onze samenleving wenst aan te passen en
geen rekening wil houden met anderen. Dit probleem vraagt om oplossingen.
Een oplossing is een “buddysysteem”: door een politieman/vrouw of andere buddy een persoon te laten
adopteren, die samen met die persoon probeert het leven weer op de rit te krijgen. Op deze manier kan
deze persoon veranderen in een volwaardig en gerespecteerd lid van onze samenleving.
Voor hen die niet willen meewerken is er, voor wat de Stadspartij Den Helder betreft, geen plaats in onze
Helderse maatschappij.
Het Veiligheidshuis Den Helder is er om contact te zoeken en te houden met o.a. de hangjongeren, hen
serieus nemen en samen met hen te zoeken naar oplossingen die voor hen en hun omgeving acceptabel
zijn. Het Veiligheidshuis is een instantie waar de politie (vaak de wijkagent), de gemeente en de school
samen met de jeugdigen naar oplossingen zoeken voor problemen zoals spijbelen, overlast in de buurt
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enz. Deze instantie moet naar de mening van de Stadspartij Den Helder versterkt worden voortgezet!
Criminaliteit, overlast en gevoelens van onveiligheid hebben veel invloed op de leefbaarheid in onze stad.
Ontoelaatbaar gedrag van één of enkele personen is vaak de oorzaak van die gevoelens en daadwerkelijke
onveiligheid. Het Veiligheidshuis Den Helder is opgezet om dergelijk gedrag aan te pakken en in de
toekomst te voorkomen. Speerpunten van het Veiligheidshuis Den Helder zijn veel plegers,
jeugdcriminaliteit en de problematiek onder een deel van de Antilliaanse bevolking. De Stadspartij Den
Helder vindt dat de gemeente Den Helder het Veiligheidshuis blijvend moet ondersteunen.
VEILIGHEID, VERGUNNI NGEN EN HANDHAVING (VVH)
Het verkrijgen van omgevingsvergunningen is sinds de invoering van de Wet Algemene Bepalingen
Omgevingsrecht (WABO) aanzienlijk vereenvoudigd. Minder regels en meer omgevingsvergunningen.
Waar vroeger meerdere vergunningen moesten worden ingediend, kan men nu volstaan met één
aanvraag. De Stadspartij Den Helder heeft dit altijd toegejuicht en zal bewaken dat dit ook zo blijft.
Veel kan al digitaal geregeld worden via het digitale loket van de gemeente Den Helder. De digitale
administratie van vergunningen moet verder ontwikkeld en gestimuleerd worden.
Vergunningen voor evenementen dienen per aanvraag bekeken te worden en voor een spreiding van
evenementen over het jaar dient zorg gedragen te worden. Indien mogelijk moeten meerdere
evenementen in een zelfde weekend voorkomen worden.
Horecavergunningen moeten per aanvraag bekeken worden of de vestiging kan volgens het geldende
bestemmingsplan en of de aanvrager voldoet aan alle eisen waaraan een horecaonderneming minimaal
moet voldoen.
De gemeentelijke overheid of aan haar gelieerde bedrijven of instellingen mogen geen
horecaondernemers bevoordelen. Deze bevoordelingen kunnen zijn:


financieel goedkope geldlening verstrekking door de gemeente



garantstellingen door de gemeente



het afgeven van een bouwvergunning voor een locatie terwijl daar maatschappelijke weerstand
tegen bestaat.

Als de overheid de regels vaststelt dan moet zij - om betrouwbaar te zijn- diezelfde regels naleven.
Serieuze handhaving is dan ook op zijn plaats. Hiervoor is op dit moment onvoldoende personele
capaciteit. De Bijzondere Opsporing Ambtenaar (BOA) heeft de laatste vier jaar steeds meer opdrachten er
bij gekregen. De Stadspartij Den Helder wil in de komende raadsperiode van 2014-2018 meer BOA’s aan
te stellen, om als gemeentelijke overheid betrouwbaar en duidelijk over te komen.
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PR OGR AM M A 3 BE HEE R OPE N BAR E R UIM TE
DEN HELDER MOET ZIJN NAAM EER AAN DOEN: SCHOON, GOED ONDERHOUDEN EN
ONKRUIDVRIJ
De Stadspartij Den Helder eist:
1. Verzorgd openbaar groen minimaal op basisniveau en streven naar zichtbare verbetering.
2. Stimulering van bewustwording van alle inwoners van Den Helder dat je een schone en goed
onderhouden stad slechts samen kunt bereiken.
3. Een reëel plan met een daar bij behorend budget om de stad te ontdoen van rommel en zwerfvuil.
Snel herstellen van beschadigingen binnen de openbare ruimte voorkomt grotere schades. Ook
kapotte openbare verlichting dient gemeld te worden. Een goed hulpmiddel voor de vraag om
onderhoud en herstel is de app Makkelijk Melden of de app Buiten Beter.
BEHEER OPENBARE RUIMTE
De Stadspartij Den Helder zal zich actief in zetten om achterstallig onderhoud in de openbare ruimte weg
te werken. Het beheer van het openbaar groen laat op veel plekken te wensen over.
Door geldgebrek is het onderhoudsniveau op basisniveau gesteld. Het resultaat is een enorme kaalslag,
wat geen gezicht is en op termijn de stad wederom een armoedig aanzicht geeft. De Stadspartij Den Helder
staat voor een acceptabel snoeiplan, net zoals andere gemeenten in Nederland dat hanteren. Snoei
bijvoorbeeld een derde per groengedeelte tegelijk en leg dit vast in een snoeiplan. De kosten zijn gelijk,
maar het geeft een kwalitatief beter beeld dan dat nu het geval is.
Voor de ontsierende graffiti en illegale aanplak biljetten of posters en dergelijke moet een oplossing
gezocht worden door het opzetten van een organisatie zoals voorheen Snel Herstel. De kosten moeten
verhaald worden op de personen of organisaties die de ontsiering hebben veroorzaakt.
Beheer en onderhoud van openbare ruimten kunnen geregeld worden in de Algemene Plaatselijke
Verordening (APV) van de gemeente. Dit kan een bijdrage zijn tot een schonere stad. Waarbij vermeld
moet worden dat de verantwoordelijkheid ook bij de inwoners zelf ligt, zoals je eigen straatje schoon
houden en in de winter het sneeuwvrij houden van trottoirs en paden.
ZWERFVUIL
De Stadspartij Den Helder vindt dat het zwerfvuil regelmatig moet worden opgehaald. Melding met de app
Makkelijk Melden of de app Buiten Beter met de mobiele telefoon bevordert het opruimen van rommel en
zwerfvuil in de openbare ruimte. Meldingen kunnen ook via de gemeente zelf worden gemeld en hier
moet adequater op worden gereageerd.
Het beleid van het werkbedrijf Noorderkwartier, dat personen met een achterstand op de arbeidsmarkt
zwerfvuil, papier enzovoorts laat verzamelen, voorziet hen van een betaalde baan.
Zou deze optie meer kosten, dan is dit geen reden om het niet te willen, want het geeft een zinvolle
invulling in het leven van mensen. Niet alles is in geld uit te drukken.
Twee wekelijks ophalen van papier, glas, ijzer, vodden en plastic in één ophaalronde heeft grote
voordelen: geen verschillende vrachtauto’s meer op diverse dagen, hierdoor wordt de uitstoot van
uitlaatgassen verminderd en is er ook minder verwaaiing van afval. Dit laatste is de Stadspartij Den Helder
een doorn in het oog.
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ONKRUID
Chemische bestrijdingsmiddelen kunnen een nadelige invloed hebben op het milieu. Het streven van de
Stadspartij Den Helder is een milieuvriendelijke aanpak van het onkruid doormiddel van chemievrije
bestrijding zoals borstelen, branden, heet water of aanpassing van de bestrating.
Het al jaren verslonsde straatbeeld moet eenmalig met een milieuvriendelijk bestrijdingsmiddel van
onkruid worden ontdaan. Zo kunnen wij een inhaalslag maken, om het straatbeeld op een zeer goed
niveau te krijgen. Door het straatbeeld op een hoger niveau te tillen, wordt de verspreiding van ongedierte
tegengegaan en eventuele ziektes voorkomen.
Na deze inhaalslag dient een onderhoudsplan zorg te dragen voor het bijhouden van het gewenste niveau.
Door frequenter onderhoud en met inzet van mensen (arbeidsplaatsen). Het inzetten van mensen via de
sociale werkvoorziening is een win-win situatie.
GROFVUIL
Soepeler omgaan met het inleveren van grof huisvuil, neem Schagen als het voorbeeld. Het grof huisvuil
gesorteerd laten brengen en niet ergens gedumpt langs de openbare weg op(laten) halen, heeft de
voorkeur van de Stadspartij Den Helder. Melding van grofvuil op straat via de app Makkelijk Melden en de
app Buiten Beter met de mobiele telefoon kan hierbij als mogelijkheid dienen.
HONDENPOEPBELEID
Onderzoek toont aan:


dat hondenpoep een grote ergernis is.



dat hondenbezitters begrip hebben voor het probleem. Het probleem is gedragsverandering. Deze
verandering kan alleen door voorlichting en faciliteren plaatsvinden zodat de hondenbezitter
gemakkelijker de hondenuitwerpselen kwijt kan.

Sommigen hebben moeite met het oprapen van de poep, het is waarschijnlijk een vorm van schaamte om
met een plastic zakje of schepje de uitwerpselen ergens anders heen te verplaatsen of het gevulde zakje
thuis in de afvalbak te gooien.
Overlast door hondenpoep moet worden bestreden d.m.v. voldoende uitlaatplaatsen en plaatsen waar
honden los kunnen lopen. Opruimen moet worden verplicht en gestimuleerd, onder andere door middel
van voorlichting, het plaatsen van automaten met poepzakjes en meer afvalbakken. Er moet strenger op
worden gehandhaafd.
De Stadspartij Den Helder wil meer uitlaatplekken. Op deze uitlaatplekken willen we hondentoiletten
plaatsen, aangesloten op het riool, de zogeheten GEP hondentoiletten. GEP hondentoiletten zijn duurzaam,
onderhoudsvrij en redelijk goedkoop. Er zijn goede ervaringen met dit soort uitlaatplekken in
verschillende gemeenten in Nederland. Ruim 60 procent van de respondenten van een onderzoek is van
mening dat de honden-wc heeft geleid tot een schonere buurt en 70 procent van de hondenbezitters zegt
gebruik te maken van deze voorziening voor hun viervoeter.
De Stadspartij Den Helder vindt dat er meer voorlichting gegeven moet worden over het beleid op
hondenpoep.


Hierdoor zullen hondenbezitters meer betrokken zijn bij deze problematiek. Veel gemeenten
benaderen de hondenbezitters op een positieve en constructieve wijze. Hier kunnen we van leren.



Ten behoeve van toeristen valt te overwegen uitleg te geven in meerdere talen aan het
gemeentelijk hondenpoepbeleid, in ieder geval in het Duits.
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Door folders aan te bieden op centrale locaties: VVV, gemeentehuis, scholen, jachthavens,
campings en dierenartsen. Frequente voorlichting via de media is ook gewenst.
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PR OGR AM M A 4 ST EDEL IJ KE VER N I EU WI N G
DE BELANGRIJKSTE GEBIEDEN
STADSHART
Het Stadshart zal verder ontwikkeld moeten worden, waarbij primair de verkrotting moet worden
weggewerkt.
Het goed reguleren van het bruto vloeroppervlak (BVO) of met andere woorden het aantal vierkante
meters winkelvloeroppervlak moet een speerpunt zijn om overbewinkeling en leegstand te voorkomen.
Verdichting van het winkelgebied moet worden nagestreefd.
De Stadspartij Den Helder vindt dat er een goede verdeling moet komen van grote en kleine winkels.
Hiermee voorkomen we dat grote publiekstrekkers zich buiten het Stadshart vestigen en vergroten we de
aantrekkelijkheid en de diversiteit van het winkelbestand.
Er zal gebouwd moeten worden naar vraag en niet om het bouwen zelf.
De infrastructuur naar het hoofdwinkelcentrum moet aantrekkelijk zijn en voldoen aan de hoogste eisen
van kwaliteit, uitstraling en moet een goede aansluiting hebben op de parkeergarages en
parkeerterreinen.
Om de concurrentie van buurtgemeenten en ook van winkelcentra binnen de eigen gemeentegrens het
hoofd te kunnen bieden, blijft de Stadspartij Den Helder voorstander van gratis parkeren en/of blauwe
zones.
WILLEMSOORD
Het stadsdeel Willemsoord heeft nog steeds grote financiële problemen, die de komende jaren niet
opgelost zullen worden. Alle beloftes uit het verleden worden niet waargemaakt.
Willemsoord zal een merk moeten worden dat in het land en daar buiten bekend is. Het moet op die
manier voor bedrijven een pre zijn om zich op Willemsoord te mogen vestigen.
De gebouwen zullen meer vercommercialiseerd moeten worden waarbij afstoten van gebouwen, met
goede afspraken over onderhoud, tot de mogelijkheden hoort. De open ruimten zullen aantrekkelijker
gemaakt moeten worden waarbij, indien nodig, wel gebruik gemaakt kan worden van de grote ruimten.
Het nautische gedeelte moet op de steun van de gemeente kunnen blijven rekenen. Dit houdt het gebied
aantrekkelijker, door een grotere diversiteit, voor bezoekers en toeristen. Denk aan kamperen in de stad
of nautisch kamperen.
De dokken zullen voor commercieel gebruik verder ontwikkeld moeten worden.
Huizenbouw voor permanent wonen, past niet in het stadsdeel Willemsoord.
De financiële huishouding van Willemsoord moet uiterlijk eind 2015 op orde zijn inclusief grote
reserveringen voor groot onderhoud om verpaupering van dit unieke terrein en de opstallen te
voorkomen.
Lukt dit alles niet dan zal de gemeente moet overwegen wat zij met de Oude Rijkswerf Willemsoord wil.
Ontwikkeling van het complex dient in nauw overleg met het Marinemuseum, het nationaal
Reddingmuseum Dorus Rijkers en andere (nautische) partners te geschieden
NIEUW DEN HELDER
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De positieve ontwikkeling van Nieuw Den Helder wordt voortgezet waarbij meer rekening gehouden
wordt met de woonvraag van de bevolking.


Meer levensloopbestendig bouwen, bouwen voor starters en nul treden woningen.



Leegstand en verpaupering tegengaan.



De wijk goed onderhouden zodat wat mooi is lang mooi blijft.

Samenwerking met wooncorporaties moet een deel van de ontwikkeling zijn. De gemeente ziet er op toe
dat er gebouwd wordt naar vraag en niet naar aanbod en houdt in de gaten of er ook genoeg sociale
woningbouw voor jongeren en oudere gerealiseerd wordt. De gemeente kan dit reguleren door de
bouwaanvragen en het verlenen van de bouwvergunningen hierop te beoordelen. Ook het bouwen van
woningen volgens de formule collectief of particulier opdrachtgeverschap moet gestimuleerd worden.
STELLING DEN HELDER
De Stelling Den Helder is nog lang niet klaar, al zijn er inmiddels successen geboekt.
Stadspartij Den Helder wil op elke plaats waar een toegangsweg de linie doorbreekt een coupure – een
doorsnijding - maken zoals die nu al zijn aangebracht op de Middenweg, Marsdiepstraat en
Huisduinerweg. Verder is ons streven gericht op het in oude glorie en luister herstellen van de forten. Wel
moeten we verantwoordelijk omgaan met de kenmerkende begroeiing van de liniedijk. Kaalslag ervan
gaat veel weerstand opleveren. Met het herstel van de Stelling van Den Helder is nog een lange weg te
gaan. Het project leent zich uitstekend voor inspraak van de burger en dit is dan ook van groot belang.
Met subsidies van bijvoorbeeld het Waddenfonds, het Monumentenfonds en Beschermd Stadsgezicht zal
het geld binnengehaald moeten worden om tot een volledige afronding van de Stelling te komen. Bij
subsidies met cofinanciering van gemeentewege, zal eerst dekking gevonden moeten worden voor deze
cofinanciering alvorens de subsidie te accepteren.
De gemeente dient particuliere initiatieven in deze te ordenen en te ondersteunen.
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PR OGR AM M A 5 R U IM T EL I JK E OR DEN IN G EN V OL KS HU IS VE S TIN G
RUIMTELIJKE ORDENING
De Stadspartij Den Helder heeft meer aandacht voor mensen dan voor stenen. Daarom willen wij speciale
aandacht voor senioren, die vaak last hebben van wijkvernieuwing. Bij elke nieuwbouw dient rekening te
worden gehouden met de speciale wensen van ouderen en mensen met een lichamelijke en/of
verstandelijke beperking.
Het huizenaanbod is onevenwichtig. De Stadspartij Den Helder vindt het belangrijk om de doorstroming
op gang te brengen door ook voor ouderen en in het midden en lagere segment te bouwen (sociale
woningbouw). Zo komt er ruimte voor de jonge starters en komt er voldoende sociale woningbouw.
Levensloopbestendig bouwen voor jong en oud biedt een oplossing. In de nabije toekomst is er meer
behoefte zijn aan nul-treden-woningen. Hieraan zal bij nieuwbouwplannen een deel van het te bouwen
woningcontingent aan moeten voldoen.
Woningstichting Den Helder zou zich volgens de Stadspartij Den Helder met haar kerntaak moeten
bezighouden, waarvoor ze is opgericht. De naam zegt het al: Sociale Woningbouw.
Persoonlijk opdrachtgeverschap (Particulier initiatief van burgers tot eigen woningbouw) zou meer
moeten worden gepromoot en voldoende ruimte moeten krijgen. Meerdere partijen dienen de
mogelijkheid te krijgen om mee te werken aan ontwikkelingen en herontwikkeling van bouwwerken.
Particulier initiatief moet dus worden gestimuleerd, zoals b.v. het plan Assorgiaplein.
De gemeente moet nadrukkelijk zelf de regie gaan voeren bij stedelijk ontwikkeling en zich aan onderzoek
verplichtingen houden. Nieuwe en creatieve projectontwikkelaars moeten ook de kans krijgen om zich te
bewijzen met gedurfde bouwplannen.
Bij planning van nieuwe projecten, bestaat een mogelijkheid om een prijsvraag uit te schrijven onder
afstuderende studenten van bijvoorbeeld de technische universiteit in Eindhoven en die in Delft.
Beginnende architecten zullen alles uit de kast halen. Zo kunnen dure architectenbureaus achterwege
blijven. De te winnen prijs kan zijn, dat de winnaar zijn naam aan het project mag verbinden. Ook Helderse
architecten-capaciteit dient te worden benut.
De Stadspartij Den Helder ziet er streng op toe dat bij inkopen en aanbestedingen 'social return' als
contractvoorwaarde correct wordt uitgevoerd. Deze maatregel houdt in dat onze gemeente bij
aanbestedingen boven de 250.000 euro in het contract opneemt dat er bij de uitvoering van de opdracht
ook mensen moeten worden ingezet met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt.
Social return heeft als doel om de uitstroom naar werk te bevorderen voor mensen die zonder reintegratieondersteuning niet aan het werk komen. Het gaat daarbij om opdrachten die worden gegeven
voor 'diensten' en 'werken' zoals catering, schoonmaak en bouwkundige werken.
Woningbouw rond de plaats van het geplande stadspark in het Stadshart heeft als voordeel:


Een verbeterd stadsaanzicht en meer sociale controle waardoor veilig gewoond kan worden.



Parkeren op eigen terrein is een voorwaarde.



Meer consumenten in de stad, waardoor de leegstand in het winkelbestand wordt bestreden.

Bij het voorbereiden en uitvoeren van stadsbeheer– en renovatieplannen dienen de gemeente en de
woningbouwverenigingen nauw samen te werken met buurt -en wijkverenigingen. In deze verenigingen
bevindt zich veel kennis van wat er in de wijk leeft.
De Stadspartij is ook voor de aanleg van kleine (pocket)parkjes, teneinde de burgerzin te stimuleren. Het
wijk- en buurtbeheer moeten worden verzelfstandigd binnen nader af te spreken grenzen.
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Verder voordeel is dat plannen een breder draagvlak krijgen wanneer de bewoners vanaf het begin
serieus bij deze plannen betrokken worden.
Buiten de op de gemeente Den Helder gerichte bouwactiviteiten is het van groot belang te erkennen dat
gedurende lange tijd het gevoel voor regionale samenwerking ontbrak. Zaken op elkaar afstemmen kan de
kwaliteit van de Noordkop ten goede komen. Het is hierbij zaak het toerisme niet als economische bron uit
het oog te verliezen. Wij roepen op: bouw niet alles vol. Ruimte, rust, groen en water zijn kwaliteiten die
we moeten koesteren.
Veel jongeren trekken weg vanwege opleiding maar ook vanwege werk elders in het land. Het beleid moet
er op gericht zijn jongeren aan de stad te binden, mede door het aanzwengelen van de economische
motor. Den Helder is een stad waar inmiddels krimp heeft plaatsvinden. De bevolking is al achteruit
gegaan van 65.000 naar minder dan 57.000 inwoners. Het toewijzingsbeleid van de
woningbouwverenigingen dient er op gericht te zijn dat jongeren voldoende zicht houden op huisvesting.
Den Helder heeft weinig monumentale panden, daar moet behoedzaam mee worden omgesprongen. Ter
versterking van de monumentale uitstraling pleit de Stadspartij Den Helder voor nieuwbouw met een
monumentaal karakter. Daarnaast zijn wij er voorstander van dat gebouwen, waarvan de architectuur een
bepaalde tijdsperiode vertegenwoordigt door middel van een nieuwe bestemming behouden blijven. Het
oude postkantoor aan de Middenweg is er een voorbeeld van. Gebouwen met deze uitstraling en kwaliteit
vertegenwoordigen immers een ontwikkelingsgeschiedenis van onze stad.
Dit is onder andere een reden waarom de Stadspartij Den Helder tegen nieuwbouw van een stadhuis op
de stationslocatie is. Het huidige stationsgebouw en postkantoor zouden dan moeten wijken voor een
nieuw stadhuis. Het postkantoor zou heel goed een multifunctionele bestemming kunnen krijgen zoals
een combinatie van VVV, museale kunst en ontmoetingsplek voor jong en oud.
Nieuwbouw van een stadhuis is in deze tijd volkomen onverantwoord.
Gemeentelijke herindeling is binnen 10 jaar een realiteit, onzeker is of Den Helder het centrum zal worden
van een grote nieuw te vormen gemeente. Wordt Den Helder wel het centrum dan zal een nu nieuw
gebouwd stadhuis niet voldoen aan de eisen die zo’n nieuwe gemeente stelt.
In een financieel onzekere tijd, terugloop van inwonertal, bezuinigingen vanuit het rijk en de provincie en
een binnenstad die niet op orde is, past grootheidswaanzin niet.
Nieuwbouwprojecten uitgevoerd in opdracht van gemeenten staan bekend om de enorme
overschrijdingen van de begrote kosten. Den Helder kan zich zo’n financiële strop absoluut niet
veroorloven.
Alle inwoners van Den Helder zullen, bij overschrijding van de begrote kosten, door gemeentelijke
belastingverhoging het kind van de rekening worden.
Behoud en verbouw van het huidige stadhuis is voor de komende 10 jaar minimaal 800.000 Euro per jaar
goedkoper dan nieuwbouw.
De Stationslocatie heeft geen nieuw stadhuis nodig.
De Stadspartij Den Helder beseft terdege dat de Stationslocatie opgeknapt moet worden. Zeestad CV/BV
heeft hiervoor een budget van 7 miljoen Euro beschikbaar en dat vindt de Stadspartij Den Helder meer
dan voldoende.
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HUISVESTING
BOUWEN VOOR DOELGROEPEN
We hebben speciale aandacht voor groepen woningzoekenden die het moeilijk hebben op de
woningmarkt. Het gaat daarbij om (jonge) starters, ouderen, gescheiden ouders, verslaafden,
psychiatrische
patiënten en dak- en thuislozen. Voor hun huisvesting draagt de lokale overheid een
verantwoordelijkheid. In de praktijk kan deze echter alleen gestalte krijgen in samenwerking met
woningbouwcorporaties en buurgemeenten. Dit betekent voor de komende raadsperiode: samen met de
corporaties zorgen voor voldoende betaalbare woningen. De Stadspartij wil zowel op lokaal als regionaal
niveau prestatieafspraken maken met corporaties over aantallen woningen en over verbetering van de
leefbaarheid in buurten en wijken.
LANGER ZELFSTANDIG WONEN
De Stadspartij Den Helder is voor het stimuleren van woonhuisautomatisering, ook wel domotica
genoemd. Woonhuisautomatisering omvat alle apparaten en hun verbindingen in en rond de woning die
elektronisch informatie programmeren, meten en sturen van functies die bewoners, zorg- en
hulpverleners ten dienste staan.
In de zorg dient woonhuisautomatisering ervoor dat ouderen in hun eigen vertrouwde leefomgeving tot
op zeer hoge leeftijd zelfstandig kunnen blijven wonen. Een voordeel van woonhuisautomatisering is
tevens dat zorgverleners met minder inspanning meer ouderen kunnen verzorgen. Daarnaast bespaart
woonhuisautomatisering tijd en kosten. Woonhuisautomatisering stelt bewoners en hulpverleners
eveneens in staat om flexibel in te spelen op de thuiszorg en de zorg buitenshuis, daarbij rekening
houdend met de specifieke indicatie van de cliënt. Het algehele effect van woonhuisautomatisering is een
hoogstaande zorgkwaliteit en dit heeft de Stadspartij Den Helder hoog in haar vaandel.
Ook brandmelders en dect-telefoons maken deel uit van woonhuisautomatisering. Zij bieden
mogelijkheden om snel en doelgericht te handelen bij calamiteiten.
WONINGBOUW ALGEMEEN
Een speciaal leenfonds voor starters met lagere inkomens kan helpen om hen een zelfstandige plaats in de
maatschappij te doen verwerven.
De woningbouwplannen op of nabij havengebonden locaties ziet de Stadspartij Den Helder als een
bedreiging van de ontplooiingskansen van de maritieme bedrijfstak. Daarom moet woningbouw – zoals
omschreven in de Structuurvisie Stadshart - in deze gebieden ontraden worden, om geluidsruimte voor de
haven te vrij te houden.
Sloop van woningen moet terughoudend plaatsvinden en mag alleen dan als er plannen voor nieuwbouw
op dezelfde locatie klaarliggen.
Bouwgrond wordt ter beschikking gesteld voor particuliere bouwers.
De Stadspartij Den Helder wil een open grondpolitiek, waarbij de gemeente zelf de regie van stedelijke
ontwikkelingen in de hand houdt en die niet alleen overlaat aan projectontwikkelaars. Het voorkeursrecht
moet echter weloverwogen toegepast worden. Nieuwbouwprojecten moeten gericht zijn op de vraag uit
de markt en niet op aanbod van de ontwikkelaars. De gemeente heeft hier een belangrijke sturende taak in
handen met het al dan niet toekennen van een bouwvergunning als instrument.
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Ontwikkelingsplannen van ondernemers mogen niet op voorhand naar de prullenbak worden verwezen,
doch een dergelijk plan moet eerst op draagvlak bij inwoners worden getoetst. Daarna bekijken
onafhankelijke deskundigen de plannen op realiseerbaarheid.
HISTORISCH ERFGOED
De Stadspartij Den Helder wil dat meer aandacht wordt gegeven aan de historische gebouwen die Den
Helder rijk is. Wij moeten zuinig omgaan met ons historisch erfgoed.
Cultureel erfgoed is van groot belang voor ons historisch besef en onze identiteit. Een belangrijke bijdrage
daaraan levert het erfgoed dat soms letterlijk op straat ligt. Denk aan de huizen waarin we wonen, de
historische gebouwen, de bodem waarop we staan, het monumentale groen, enz. Een omgeving die de
sporen uit het verleden laat zien, vormt een tastbaar en leefbaar element uit dat verleden. Kenmerkende
historische bebouwing en bebouwingspatronen, groenstructuren, wegprofielen en inrichting van de
openbare ruimte spelen daarbij een rol.
Dit betekent dat voor de Oude Rijkswerf Willemsoord (ORW) op heel korte termijn een goed
onderhoudsplan moet komen, ter voorkoming dat het complex over enkele jaren in vervallen toestand
geraakt.
Er moet op korte termijn een oplossing komen voor het Casinogebouw in Huisduinen en wel in
samenspraak met de bewonersorganisatie Huisduiner Belang.
Wij moeten als gemeente voorkomen dat er verder gesloopt wordt aan een stuk historie van onze stad.
Monumenten verbinden het verleden met het heden.
De Stadspartij Den Helder wil dat, waar mogelijk, historisch wordt herbouwd. Dit geldt speciaal voor die
plekken waar nieuwbouw aan een historisch stadsdeel grenst. Hiermee maken we een vloeiende
verbinding tussen oud en nieuw. Stadsherstel moet een Helderse aangelegenheid zijn, waar deskundigen
uit Den Helder het voor het zeggen hebben.
Voor het vroegere postkantoor aan de Middenweg, daterend uit de jaren zestig van de vorige eeuw, zal
een passende oplossing worden gezocht. Het is een ideale locatie om er culturele en andere bijeenkomsten
te organiseren.
Voorts bepleit de Stadspartij Den Helder het behoud van karakteristieke gebouwen en beeldbepalende
panden die uit historisch oogpunt het verleden met het heden verbinden. Ter voorkoming dat enkele
grachtenpanden en winkelpanden in de binnenstad, die geheel of aan de bovenkant een zekere historische
uitstraling hebben, worden gesloopt. Een en ander berust op particulier initiatief en moet als zodanig
onafhankelijk functioneren. Een goede relatie met de overheid, vooral op gemeentelijk niveau acht de
Stadspartij Den Helder van essentieel belang voor het welslagen van haar doelstelling. Ook blijft de
gemeente zich inzetten om dit erfgoed bekend en bemind te maken door het organiseren van publieke- en
educatieve activiteiten.
De Stadpartij pleit ervoor dat de jaarlijkse monumentenprijs in ere wordt hersteld. De prijs is bedoeld
voor inwoners die hun historische pand in oude luister hebben opgeknapt.
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PR OGR AM MA 6 V ER KE ER EN VER VO ER
BEREIKBAAR DEN HELDER
Een goede bereikbaarheid is van cruciaal belang voor de leefbaarheid van de stad.
Een toenemende drukte van vrachtverkeer rond de veerhaven, de civiele haven en de Nieuwe Haven van
de Koninklijke Marine leidt op gezette tijden tot een verkeersinfarct. Dit belemmert de bereikbaarheid van
de binnenstad. Bewoners, bezoekers en toeristen ondervinden hier nadeel van.
De maximum snelheid op de buitenwegen zoals de Langevliet en de Zanddijk is teruggebracht tot
respectievelijk 70 en 60 kilometer per uur. Dit heeft positieve gevolgen gehad voor de
verkeersdoorstroming op deze wegen.
De Stadspartij Den Helder wil de bereikbaarheid van Den Helder via de N9, N99 en N250 actief en
voortdurend onder de aandacht van de provincie en het rijk brengen, want een betere verbinding schept
meer werkgelegenheid en trekt nieuwe bedrijven aan.
Ook het Openbaar Vervoer dient op een goed niveau te blijven. Daadwerkelijk haast gemaakt moet
worden om het traject Schagen-Den Helder te voorzien van dubbel spoor zodat Den Helder een
volwaardige intercityverbinding krijgt met de Randstad en goederenvervoer ook tot de mogelijkheden
behoort.
Belanghebbende gemeenten en partijen zoals Defensie, havengebonden bedrijven, Den Helder Airport,
bedrijventerrein Kooypunt enzovoorts moeten gezamenlijk het belang bepleiten tot verbetering van de
infrastructuur.
Om het autoverkeer beheersbaar te houden, wil de Stadspartij Den Helder openbaar vervoer binnen de
gemeente betaalbaar houden.
TESO
De komende raadsperiode zal er druk op de ketel moeten blijven wat betreft het verplaatsen van de
aanleghaven van de huidige locatie naar het noordoostelijk havengebied, grenzend aan defensieterrein.
Deze oplossing resulteert in de toekomst in een goede afwikkeling van het TESO-verkeer. Dit verlost de
stad van een milieu- en verkeersprobleem.
VERKEERSAFWIKKELING JULIANADOR P
Met voorrang zal in deze raadsperiode gekeken worden naar de verkeersafwikkeling van Julianadorp. De
Stadspartij Den Helder maakt zich sterk voor een oplossing voor het probleem op het huidige kruispunt
van de Foreestweg met de Langevliet, ook bekend als het kruispunt Veul. Verder moet met de
ontwikkeling van de verlengde Breewijd in de raadsperiode 2014-2018 een serieus begin gemaakt
worden, ter ontlasting van het kruispunt Veul. Dit alles te realiseren in de komende raadsperiode.
HET PARKEREN IN DEN HELDER
Betaald parkeren jaagt klanten van winkels de binnenstad uit, daarom wil de Stadspartij Den Helder gratis
parkeren d.m.v. blauwe zones en ontheffing voor bewoners van de binnenstad en de omliggende straten.
De Stadspartij Den Helder vindt dat ieder huishouden de auto dicht bij het huis moet kunnen parkeren.
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Bij de bouw van appartementen en instellingen zal er meer op moeten worden toegezien dat deze zijn
voorzien van voldoende parkeervoorzieningen op eigen terrein.
In delen van de Helderse binnenstad begint het parkeren voor de binnenstadbewoners een groot
probleem te worden. De Stadspartij Den Helder is daarom o.a. voorstander van gratis parkeren in de
binnenstad van Den Helder. Er is hier en daar een blauwe zone ingevoerd, dit tot tevredenheid van
bezoekers en ondernemers. Er moet nu uitbreiding komen van een blauwe zone binnen een aangewezen
gebied, waarbij de bewoners voor een gratis vignet in aanmerking komen. Het vignet geeft vrijstelling van
de beperkte parkeertijd in de blauwe zone. Dit is een van de maatregelen die het winkelend publiek
terugbrengt in de stad en deze voor de binnenstadbewoners leefbaarder maakt. Het effect hiervan is
minder leegstand en aantrekkelijke en gezellige winkelstraten, die op hun beurt weer meer publiek zullen
trekken.
De Stadspartij Den Helder wil dit realiseren door de kosten van het parkeren onder de paraplu van de
algemene voorzieningen te brengen.
Gratis parkeren is een stimulans om naar het centrum te komen. Het Ravelijn Center en de winkelcentra
Marsdiepstraat, De Schooten en de Riepel kennen het gratis parkeren. Dit vertaalt zich in een grote
aantrekkingskracht op het winkelend publiek.
Vestiging in de Helderse binnenstad is onaantrekkelijk door kaalslag en bouwactiviteiten, dit in
tegenstelling tot de in vorige zin aangehaalde winkelcentra. Bij nieuw te bouwen panden moet in het
Stadshart rekening gehouden worden met de daar al aanwezige parkeerruimte, om de bewoners blijvend
tegemoet te komen. Een voorbeeld van parkeerproblematiek is de Californiestraat en omgeving.

BINNENSTAD OPKNAPPEN
Door te veel winkelpanden, het verschuiven van de binnenstad en op nieuwe plaatsen winkelpanden te
creëren, ontstaat er op andere plekken in het stadshart leegstand en verpaupering.
De Stadspartij Den Helder wil dat voor deze verpauperde gebieden in de binnenstad een nieuw plan
gemaakt wordt en uitgevoerd wordt in de komende raadsperiode.
Bij het plannen maken wil de Stadspartij den Helder nadrukkelijk de ondernemers en omwonenden
betrekken.
De hele binnenstad dient aantrekkelijk, divers en verzorgd te zijn, dit is van groot belang om de
binnenstad te laten overleven.
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PROGRAMMA 7 MILIEU
MILIEUEISEN
Het milieu staat hoog in het vaandel van de Stadspartij Den Helder. Er zal een balans gevonden moeten
worden tussen milieu en economische ontwikkeling van onze regio. We denken vooral aan
doorontwikkeling van het havengebied en de locaties daar direct omheen. Een voorbeeld zien wij in de
Paleiskade.

TERUG DRINGEN CO²
De Stadspartij Den Helder van de gemeente het goede voorbeeld moet geven op het terugdringen van de
uitstoot van CO². Door bij gereguleerde vernieuwing van het wagenpark deze zoveel mogelijk de
vervangen door hybride of elektrische voertuigen.
Wij willen het gebruik van middelen om de duurzaamheid te vergroten zoveel mogelijk stimuleren d.m.v.
isolatie, zonnepanelen of -collectoren. Bij nieuwbouw projecten de woningen of gebouwen zoveel mogelijk
te situeren dat maximaal gebruik gemaakt kan worden van zonne-energie.
Serieus onderzoek naar energieopwekking d.m.v. getijdestroming in het Marsdiep dient uitgevoerd te
worden.
Windenergie moet volgens de Stadspartij Den Helder in overleg gestimuleerd worden.
NATUUR
De Stadspartij Den Helder vindt het belangrijk dat landschapsbeheer Noord-Holland Noord zijn terreinen
gratis toegankelijk maakt voor de burger.
DIERENBESCHERMING
De gemeente is verantwoordelijk voor de bescherming van dieren binnen haar grenzen. Verantwoordelijk
voor de uitvoering van dit beleid is een wethouder met de portefeuille dierenwelzijn.
De gemeente voert een beleid dat bijdraagt aan het welzijn van de dieren. In het nieuw te ontwikkelen
beleid worden criteria opgesteld over de te fokken aantallen dieren, de geluidsbelasting en het
tentoonstellen onder veterinair toezicht. Bij het beleid zullen de verschillende organisaties die met dieren
werken nauw betrokken zijn.
Het beheer van het gemeentelijk groen wordt afgestemd op de natuurontwikkeling en op de bescherming
van de individuele dieren en hun leefgebieden. Werkzaamheden die de dieren kunnen verstoren, zoals het
kappen van bomen of het uitbaggeren van sloten, vinden niet plaats in het voorjaar en in het broedseizoen
van 1 maart tot 1 september.
Overlast door dieren wordt op diervriendelijke wijze opgelost. De gemeente overlegt met de
dierenbescherming welke maatregelen getroffen kunnen/moeten worden in plaats van het doden van
dieren. Oplossingen kunnen worden gezocht in het aanpassen van de leefomgeving van dieren,
geboorteregulatie of het vangen en herplaatsen van dieren.
Schade door wild wordt in principe op diervriendelijke wijze tegengegaan en niet door het doden van
dieren.
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In het gemeentelijk beleid wordt de biologische veehouderij gestimuleerd. De gemeente ondersteunt
boeren die zo diervriendelijk mogelijk werken op diverse terreinen en neemt belemmeringen weg bij
omschakeling naar een diervriendelijke veehouderij.
De gemeente stimuleert de diervriendelijke veehouderij door zelf het goede voorbeeld te geven. Haar
eigen catering serveert ook biologisch verantwoorde gerechten. Ook is er aanbod van vegetarische
voeding aanwezig. Een en ander wordt gekoppeld aan voorlichting over het belang van vegetarische,
scharrel- en biologische producten.
Bij kinderboerderijen dient de nadruk te liggen op hun educatieve taak en moeten de dieren op een zo
natuurlijk en ongestoord mogelijke manier worden gehouden. Het beleid ten aanzien van de oprichting
van kinder- en stadsboerderijen en hertenkampen bevat strikte voorwaarden om het dierenwelzijn te
waarborgen.
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PR OGR AM MA 8 ON DE R WI J S EN JEUG D
Onderwijs
Goed onderwijs is een recht en de basis voor de toekomst van de jeugd en de samenleving. Schooluitval
en/of verzuim moet dan ook de maximale aandacht krijgen en houden. Het zijn de ouders die in beginsel
verantwoordelijk zijn voor schoolverzuim, zij dienen indien nodig door gemeente en schoolleiding op het
verzuim te worden aangesproken.
Leerlingen moeten zich op school optimaal kunnen ontplooien en ontwikkelen. Leerlingen die de
eindstreep dreigen te missen, moeten optimaal ondersteund kunnen worden, zodat zij alsnog met een
diploma de maatschappij in kunnen stappen. Er zal een nauwere samenwerking moeten worden
bewerkstelligd tussen het regionale bedrijfsleven en het middelbaar beroepsonderwijs. Omdat het
middelbaar beroepsonderwijs de kweekvijver is voor de toekomst van dit bedrijfsleven vindt de
Stadspartij Den Helder het noodzakelijk dat er voldoende goede stageplekken zijn. Leerlingen moeten zich
veilig en geaccepteerd voelen op school, waardoor de prestaties verbeteren en de schooluitval wordt
verminderd.
Onderhoud en nieuwbouwplannen voor schoolgebonden gebouwen zijn onderwerp van voortdurende
aandacht. De Stadspartij Den Helder is voorstander van een planmatig onderhoud van deze gebouwen
waarbij het besteedbare budget efficiënt aanbesteed kan worden, bij voorkeur bij lokale bedrijven.
In alle wijken moet goed onderwijs voorhanden zijn en kleine scholen verdienen de voorkeur. Kinderen
moeten zoveel mogelijk in de eigen wijk naar school kunnen gaan, dit in verband met veiligheid van
school- en leefomgeving, het bevordert de sociale cohesie.
De Stadspartij Den Helder is verheugd over het binnenhalen van Hoger Beroeps Onderwijs, zoals de
Maritime Campus Netherlands. Goede samenwerking tussen de verschillende vormen van Hoger Beroeps
Onderwijs met de Nederlandse Defensie Academie (voorheen Koninklijk Instituut voor de Marine) en het
bedrijfsleven wordt toegejuicht. Door samenwerking kunnen ze elkaar versterken. De scholing ten
behoeve van de luchtvaartindustrie op vliegveld De Kooy verdient extra aandacht.
Stedelijk onderwijsplan
Op alle scholen, zowel in het basis- als voortgezet onderwijs, moet een klimaat heersen waar alle kinderen
zich optimaal kunnen ontwikkelen en alle kansen krijgen om een volwaardige plaats in de samenleving te
verwerven. Een veilige school(omgeving) en veilige schoolroutes zijn zeer belangrijk.
Kinderopvang
Ouders moeten gebruik kunnen maken van een breed aanbod aan kinderopvang. Er zullen voldoende
initiatieven ondernomen moeten worden om onderwijsachterstanden te voorkomen. Aandacht en
investeringen in voor- en vroegschoolse opvang blijken het meeste effect op te leveren. Deze opvang moet
een groot aanbod hebben om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren.
Jeugd
TIENERMOEDERS
De gemeente is binnen de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) verantwoordelijk voor een
integraal beleid en sluitende ketenaanpak. De totale leefsituatie van tienermoeders en hun kinderen staat
hierbij centraal.
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Het aantal tienermoeders is nog nooit zo laag geweest, alleen onder Antilliaanse en Surinaamse vrouwen
blijft het aantal relatief hoog. Onder de tweede generatie Antilliaanse en Surinaamse tienermeisjes zakt
het aantal tienermoeders weliswaar, maar het aantal is nog steeds boven het landelijk gemiddelde. Omdat
Den Helder veel inwoners heeft van Antilliaanse afkomst is hier de problematiek groter dan elders in ons
land. Volgens de wet WMO en Jeugdzorg is iemand bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar geen
tienermoeder meer. Tot 18 jaar vallen kinderen, dus ook tienermoeders onder de verantwoordelijkheid
van hun ouders, ook financieel. Als de vader in beeld is, vindt de Stadspartij Den Helder, dat deze vader
ook financiële verantwoordelijkheid heeft en onder de 18 jaar ook zijn ouders, om de gemeenschap niet
voor onnodige kosten op te laten draaien. Tienermoeders kunnen naast hun eigen kinderbijslag die hun
ouders ontvangen, aanspraak maken op kinderbijslag voor hun kind. De groep tienermoeders die extra
ondersteuning en aandacht voor moeder en kind nodig hebben, zijn vooral diegenen die geen
ondersteuning van hun ouders ondervinden. Indien nodig kan een tienermoeder naast kinderbijslag in
aanmerking komen voor een babyuitkering, bijzondere bijstand, kind gebonden budget en
kinderopvangtoeslag. De Stadspartij Den Helder bepleit, naast het preventieve beleid dat er al is, een
laagdrempelig systeem om tienermoeders optimaal te ondersteunen om zo problemen in het belang van
moeder en kind te voorkomen en/of op te lossen.
Jongerenbeleid
Jongeren zijn de toekomst. Een stad waar de verhouding ouderen en jongeren uit balans is, loopt tegen
problemen op. Daarom maakt de Stadspartij Den Helder zich sterk voor jongeren. In de eerste plaats
willen we dit doen door het contact met de jongeren te zoeken en dit zo nodig te herstellen. Om goed aan
te kunnen sluiten bij hun wensen en behoeften moeten we van hen zelf horen wat zij verwachten van de
gemeente. Voorzieningen voor jongeren moeten bij voorkeur wijkgericht zijn, dit bevordert de sociale
cohesie van de wijk en zorgt voor een veilige omgeving, zowel voor de jongeren zelf als voor de andere
bewoners. De gemeente moet haar best doen zoveel mogelijk jongeren te enthousiasmeren voor werken
bij de marine, offshore of in de zorg, dit kan door innovatieve initiatieven te omarmen.
De Stadspartij Den Helder staat voor een op jongeren gericht beleid:
Volgens de nieuwe wetgeving Jeugd- en Jongerenzorg die ingaat op 1 januari 2015 vallen onder deze zorg
jongeren tot 18 jaar, boven deze leeftijdsgrens is er geen extra budget meer.
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

Goede scholing en voldoende onderwijsaanbod. De gemeente moet het initiatief nemen
en bedrijven stimuleren om de ontwikkeling van kennis onder studenten, door stages en
ruimte voor onderzoek, te vergroten.
Sport voor alle jeugd toegankelijk maken. Het Jeugdsportfonds moet in stand gehouden
worden zodat jeugd uit gezinnen met een laag inkomen ook kan sporten. Mocht de thans
beschikbare budget niet voldoende zijn dan zullen wij overwegen om het budget naar
boven bij te stellen.
Wijkgerichte jongerencentra moeten goed onderhouden worden en er moet voldoende
toezicht en aanbod zijn. De Stadspartij wil zorgen voor aantrekkelijke en veilige ruimte in
elke wijk waar de jeugd elkaar kan ontmoeten.
Een poppodium in onze gemeente is voor de Stadspartij Den Helder wenselijk.
Opnieuw installeren van een jongerenadviesraad die advies uitbrengt aan de
gemeenteraad en die een goede afspiegeling is van de jongeren in Den Helder, dit in het
kader van jongeren participatie. Dit betekent: luisteren naar de wensen van jongeren. De
Stadspartij Den Helder ziet hier een taak voor de gemeente.
Het creëren van werkgelegenheid voor de jeugd (Leer/Werk projecten).
Contact zoeken en houden met de hangjongeren. Deze jongeren serieus nemen en samen
met hen zoeken naar oplossingen die voor hen en hun omgeving acceptabel zijn.
Het Veiligheidshuis Den Helder is er om contact te zoeken en te houden met o.a. de
hangjongeren, hen serieus nemen en samen met hen te zoeken naar oplossingen die voor
hen en hun omgeving acceptabel zijn. Het Veiligheidshuis is een instantie waar de politie
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9.
10.

(vaak de wijkagent), de gemeente en de school samen met de jeugdigen naar oplossingen
zoeken voor problemen zoals spijbelen, overlast in de buurt enz. Deze instantie moet
naar de mening van de Stadspartij Den Helder versterkt worden voortgezet! Criminaliteit,
overlast en gevoelens van onveiligheid hebben veel invloed op de leefbaarheid in onze
stad. Ontoelaatbaar gedrag van één of enkele personen is vaak de oorzaak van die
gevoelens en daadwerkelijke onveiligheid. Het Veiligheidshuis Den Helder is opgezet om
dergelijk gedrag aan te pakken en in de toekomst te voorkomen. Speerpunten van het
Veiligheidshuis Den Helder zijn veel plegers, jeugdcriminaliteit en de problematiek onder
een deel van de Antilliaanse bevolking. De Stadspartij Den Helder vindt dat de gemeente
Den Helder het Veiligheidshuis blijvend moet ondersteunen.
Initiatieven om jeugd op te vangen, te begeleiden en te ondersteunen bij het vinden van
een goede opleiding en/of werk, zoals Plein XL, juicht de Stadspartij Den Helder toe.
De Stadspartij Den Helder vindt dat diverse disciplines uit de zorg, het bedrijfsleven, de
sport, de recreatie en welzijn moeten werken aan het aantrekkelijk en eenvoudig maken
van gezond eten en het meer bewegen van kinderen en jongeren. Met als doel het
beperken van overgewicht en in het belang van de gezondheid. De Stadspartij Den Helder
vindt ook dat de gemeente hierbij een regiefunctie heeft, met als taak te zorgen voor
samenwerking tussen de betreffende disciplines.
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PR OGR AM MA 9 CUL T U UR
KUNST & CULTUUR
De Stadspartij Den Helder pleit voor een breed en toegankelijk cultuuraanbod.
Cultuur is een waardevol doel op zich.
Cultuur heeft tevens een belangrijk economische waarde. Een breed cultureel aanbod garandeert een
aantrekkelijk vestigingsklimaat en is ook aantrekkelijk voor het toerisme.
Het cultuuraanbod dient voor iedereen laagdrempelig en betaalbaar te zijn.
De subsidie aan de schouwburg dient in de komende raadsperiode af te nemen. De Stadspartij Den Helder
zal dit proces nauwlettend volgen. De Stadspartij Den Helder is niet gelukkig met de verplaatsing van de
schouwburg naar Willemsoord.
De activiteiten van Triade zijn voor de ontwikkeling van jong en oud op het gebied van muziek en
beeldende kunst van groot belang. De Stadspartij Den Helder vindt daarom dat de samenwerking tussen
Triade en de scholen optimaal moet zijn.
Er moet naar middelen worden gezocht om in navolging van veel andere gemeenten tot een lokaal
televisiestation te komen, waar behalve de gemeenteraadsvergaderingen ook een diversiteit aan
programma’s wordt aangeboden die voldoen aan de behoefte van de Helderse bevolking. De Stadspartij
Den Helder vindt dat de rijksgelden, die voor de lokale omroep zijn bestemd, niet mogen verdwijnen in de
algemene reserve.
In navolging van diverse gemeenten in Nederland pleit de Stadspartij Den Helder voor de invoering van
een algemene sport- en cultuurpas voor iedereen. De pas zal gratis moeten zijn voor jeugd tot 18 jaar en
65 plussers. Tussen de 18 en 65 jaar zal een geringe vergoeding voor zo’n pas gevraagd kunnen worden.
CULTURELE DIVERSITEI T
In Den Helder woont en leeft een grote diversiteit aan culturen in harmonie samen.
Achterstanden binnen de diverse culturen moeten zo snel mogelijk worden ingehaald, waarbij de
beheersing van de Nederlandse taal de prioriteit heeft.
Verdraagzaamheid en begrip voor elkaar is de sleutel voor de samenleving. De Stadspartij Den Helder
vindt dat wij ons moeten concentreren op datgene wat goed gaat in de Helderse samenleving.
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PR OGR AM MA 1 0 S PO R T E N VR I JE T I JD
SPORT
Sport moet toegankelijk zijn voor alle burgers in onze gemeente. De burgers moeten veilig kunnen sporten
in goede accommodaties die daar volledig voor zijn toegerust. Het is van belang dat bij de gemeente een
goede inventarisatie is over de staat van onderhoud van de diverse accommodaties. Aan de hand van deze
inventarisatie kan dan gestructureerd het meer jaren onderhoudsplan worden opgesteld. Omdat hier veel
geld voor nodig is, is de Stadspartij Den Helder van mening dat private partijen of overheden die hierin
willen meefinancieren, betrokken moeten worden in de realisatie van nieuwbouw en renovatie van
projecten. Dit is efficiënt, omdat hierdoor ons beleid op kwaliteit en nieuwe initiatieven kan worden
ontwikkeld.
Het toegankelijk en betaalbaar houden van diverse sporten, levert los van het feit dat het gezond is voor
de mens, ook op sociaal- en maatschappelijk gebied een enorme winst op. Sport heeft een positief effect op
de integratie tussen bevolkingsgroepen binnen de gemeente. Juist in een tijd waar welzijn, gezondheid en
ook het integratieprobleem de maximale aandacht krijgen, is het voor de Stadspartij Den Helder
belangrijk dat sport voor iedereen toegankelijk is en betaalbaar blijft. Sport kan een brug slaan tussen de
diverse culturen.
De Stadspartij Den Helder is van mening dat de gemeente zich hoofdzakelijk moet richten op de
amateursport. Subsidies aan profclubs zijn, voor wat de Stadspartij Den Helder betreft, dan ook niet aan
de orde. Sportverenigingen dienen uit te kunnen gaan van structurele huurtarieven die gebaseerd zijn op
de werkelijke kosten van de gemeentelijke accommodaties, zodat zij zekerheden kunnen inbouwen bij
hun meerjarenplanning.
Binnen onze stedenbouwkundige ambities mag sport, niet het sluitstuk zijn op de begroting. Goede
initiatieven, waarvan diverse groeperingen mee kunnen profiteren, moeten worden ondersteund.
De Stadspartij Den Helder pleit dan ook voor de terugkeer van een vaste ambtenaar voor sportzaken op
het gemeentehuis.
Er moet zorgvuldiger omgegaan worden met het bouwen van nieuwe sport- en gymzalen. Het kan niet zo
zijn dat door de bouw van nieuwe zalen een bestaande sport- en gymzaal geen bestaansrecht meer heeft
en daardoor in de financiële problemen komt. Er kan ook gekeken worden of bestaande sport- en
gymzalen door renovatie en/of verbouwing weer optimaal voor hergebruik geschikt gemaakt kunnen
worden. Dit past in een duurzame samenleving en is goed voor het milieu en het bespaart kosten.
Nu het schoolzwemmen is weggevallen, moet ieder kind toch de kans krijgen om goed te leren zwemmen
in verband met de veiligheid van het kind. Zwemles is de verantwoordelijkheid van de ouders. Als de
financiële middelen voor zwemles ontbreken, kan aanspraak gemaakt worden op het Jeugdsportfonds.
De Stadspartij Den Helder vindt dat iedere ouder hiervan op de hoogte moet zijn. De gemeente moet via de
scholen hier bekendheid aan geven, een folder is hiervoor een goed middel.
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PR OGR AM M A 1 1 Z OR G EN M AA TSC HA P PEL I J K E D IE N S TVE R L EN IN G
SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
Welzijn betekent, lekker in je vel zitten en je ook buiten het werk kunnen ontplooien op een manier die zo
goed mogelijk bij je past. Soms vereist dat voorzieningen die de individuele burger zelf niet kan
bekostigen, ook niet in groepsverband. Dat geldt vooral op het terrein van sport, cultuur en recreatie. Van
groot belang is het versterken van de sociaal-culturele infrastructuur door welzijn en zorg op elkaar af te
stemmen en het stimuleren van bedrijvigheid in woonwijken. Een terugtredende overheid geeft ruimte
aan het individu en de sociale initiatieven die burgers zelf organiseren.
Om de hiervoor benodigde voorzieningen te kunnen bekostigen, is in veel gevallen financiële steun van de
overheid nodig. Geld beschikbaar stellen voor ontmoetingsplekken voor bewoners in de wijk kan omzien
naar elkaar stimuleren.
De Stadspartij Den Helder vindt dat daar de benodigde middelen voor vrijgemaakt moeten worden en
evenwichtig verdeeld dienen te worden.
Mede door de achterstand in de voorzieningen op het welzijnsterrein zal er een toenemende vraag naar
zorg ontstaan, en die zorg moet voor iedereen bereikbaar zijn.
Het participatieplatform WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is van de grond gekomen en wij
steunen de wens dat het uitvoeren van de wet daadwerkelijk goed overdacht en met de juiste bewaking
van de beschikbare financiële middelen zal geschieden.
Er zal, wat de Stadspartij Den Helder betreft, opnieuw gekeken moeten worden hoe en door wie er wordt
geïndiceerd om de hulpvraag zo goed en efficiënt mogelijk in te vullen. Het Centrum Indicatiestelling Zorg
(CIZ) lijkt te afstandelijk om de indicatie nog goed uit te voeren. Gedacht kan worden aan een WMOconsulent, wijkverpleegkundige in combinatie met de huisartspraktijken in de wijken. Voordeel hiervan is
dat de lijnen korter zijn en er kleinschaliger wijkgericht wordt gewerkt. De cliënten, die het betreft, in
eerste instantie maar met één persoon te maken heeft en niet met meerdere personen van evenveel
organisaties. Voorop moet staan dat er gekeken wordt wat iemand zelf kan dan kijken wat het sociale
netwerk er omheen kan doen, vrijwilligerswerk en mantelzorgers, eventueel aangevuld met professionele
ondersteuning.
De Stadspartij Den Helder wil in dit kader veel meer aandacht geven aan de adviserende taak van de
deelnemers afzonderlijk en gebruik maken van hun ervaringen en deskundigheid om daardoor de
beschikbare kennis op een doelmatige manier te benutten. De Stadspartij Den Helder staat voor
investeren in solide organisaties die expertise hebben op het gebied van mensen met een lichamelijke
en/of geestelijke beperking en ouderen.
De lokale overheid moet alle voorzieningen die het welzijn bevorderen duidelijk onder de aandacht van de
bevolking brengen. Dit kan door krantenpublicaties, via websites, brochures, folders bij diverse openbare
instellingen en aan de loketten in de wijksteunpunten, op deze wijze kunnen zoveel mogelijk inwoners
van deze voorzieningen kennisnemen en hiervan profiteren.
Vanaf 1 januari 2015 vergoedt de AWBZ alleen de zwaarste, langdurige zorg. De gemeente regelt dan
lichtere vormen van zorg via de WMO en sommige zorg gaat over naar de zorgverzekering. Er komt
nieuwe wetgeving om dit te regelen.
Vanaf deze datum krijgt de gemeente Den Helder de verantwoordelijkheid bij het verdelen van
rijksbudgetten voor de sociale voorzieningen, zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugdzorg en
de Re-integratie en delen van de AWBZ zoals begeleiding ouderen en gehandicapten of mensen met
psychische problemen. Deze overheveling van taken en verantwoordelijkheden gaat gepaard met enorme
bezuinigingen. Minder geld voor meer sociale taken!
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Voor een goed beleid op dit terrein is het noodzakelijk om het overleg met de zorginstellingen te
intensiveren.
De Stadspartij Den Helder staat voor een rechtvaardige en eerlijke verdeling van het door het Rijk
beschikbaar gestelde budget voor het sociaal domein. Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor
het verdelen van het geld en de bezuinigingen.
De Stadspartij Den Helder wil dat de voorbereiding ten aanzien van het sociaal domein, tijdig en
zorgvuldig gebeurt zodat gelden terecht komen waar ze het meest nodig zijn.
De indicatiestelling voor zorg zal kleinschalig en wijkgericht moeten worden opgezet met zo min mogelijk
overheadkosten om de beschikbare gelden zo volledig mogelijk te besteden aan waarvoor ze bedoeld zijn.
De indicatiestelling zal gedaan moeten worden door onafhankelijke personen die geen direct belang
hebben bij zorgaanbieders. Er moet zorgvuldig worden afgewogen welke professionele zorg er naast
vrijwilligerswerk en mantelzorg nodig is.
De onafhankelijke indicatiesteller zal de persoon die zorg nodig heeft in contact moeten brengen met de
voor die persoon juiste zorgaanbieder(s) en moet tevens de geleverde zorg en het budget bewaken.
Zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in de eigen sociale omgeving moet de prioriteit
hebben.
Betaald werk geeft voldoening en eigenwaarde. Daarom is het van groot belang dat zoveel mogelijk
mensen ongeacht hun leeftijd deelnemen aan het arbeidsproces. Scholing en stage op maat moet worden
gestimuleerd om kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.
SOCIALE DIENSTPLICHT
De vraag is niet, wat de maatschappij kan doen voor mij maar wat kan ik doen voor de maatschappij.
De Stadspartij Den Helder is voor invoer van maatschappelijke stages voor jongeren, dit in nauw overleg
met de scholen. Scholen kunnen vrijwilligersprojecten adopteren in bijvoorbeeld de ouderenzorg of
buurthuizen. Jongeren worden zo meer betrokken bij de maatschappij.
De Stadspartij Den Helder is ook voor een sociale dienstplicht voor inwoners van onze stad zonder werk,
met een uitkering en/of een lichamelijke of geestelijke beperking, voor zover het in hun vermogen ligt.
Boodschappen doen voor ouderen, huishoudelijke klusjes klaren voor mensen die het zelf niet kunnen
doen en een buddy-project kunnen als zinvol werk beschouwd worden. Hierdoor ontlasten wij de
beroepskrachten, die zich weer op hun professionele specialistisch werk kunnen toeleggen. Deze
dienstplicht mag niet leiden tot het vervangen van vaste professionals. De gemeente moet hier actief
beleid op voeren en niet de regie uit handen geven richting derden. Tevens moet hierop controle worden
uitgevoerd.
Iedereen moet een sociale bijdrage leveren aan de maatschappij en dus op een positieve manier deel
uitmaken van onze sociale gemeenschap.
Dit verhoogt ieders maatschappelijke status en eigenwaarde.
Dit geldt voor jongere en oudere mensen en houdt ze sociaal actief en productief.
Instellingen en ondernemers moeten hier in samenspraak met de gemeente werk van maken. Dit heet
sociaal ondernemen en is een vorm van “social return”. Uiteindelijk moet dit tot vast werk voor werklozen
leiden. Dit bereiken we door reële beloning voor geleverd werk.
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WIJKGERICHT WERKEN
Welzijn veronderstelt ook dat je in eigen wijk of buurt mogelijkheden hebt tot ontplooiing, daarom is de
Stadspartij Den Helder voor wijkgerichte aanpak met veel ruimte voor wijk- en buurtverenigingen, dit
stimuleert verantwoordelijkheid voor de bewoners in de wijken.
Wijkgericht werken staat hoog in het vaandel, bij de Stadspartij Den Helder. Burgerparticipatie is voor ons
een middel om de burger meer te betrekken bij een gedegen besluitvorming en om feeling te houden met
wat er leeft in de wijken. Ook het omzien naar elkaar bevordert de veiligheid en het welzijn van de
wijkbewoners. Wij zijn blij met de constructieve informerende en adviserende adviezen die door de
wijkplatforms worden aangedragen. De Stadspartij Den Helder zal ook regelmatig contact en overleg
zoeken met de wijkplatforms Julianadorp, De Schooten, Nieuw den Helder en Stad binnen de linie.
De wijkmanagers zijn van cruciaal belang en deze functies dienen ingevuld te blijven tot in lengte van
dagen. Om waar mogelijk breed gedragen en uitvoerbare adviezen te realiseren.
PUBLIEKE ZAKEN (PBZ)
Ondanks toezeggingen tot verbetering bereikten ons de afgelopen jaren regelmatig klachten over het
functioneren van de Publieke Zaken (PBZ). Een groot deel van de klachten handelt over de traagheid van
de PBZ bij beslissingen over uitkeringen. Al vele jaren worden signalen afgegeven over het niet naar
behoren functioneren van deze dienst. Deze signalen hebben tot op de dag van vandaag onvoldoende
geleid tot structurele verbetering. Reorganisaties en inhuren van externe adviseurs ten spijt. Wij moeten
ons spiegelen aan gemeenten waar men door het instellen van cliëntenraden tot zichtbare verbeteringen
is gekomen.
ARMOEDEBELEID
Armoede lijkt een negatieve spiraal zonder weg terug. De Stadspartij Den Helder weigert zich neer te
leggen bij landelijke tendensen om niets, of nauwelijks iets te doen voor mensen die geconfronteerd
worden met de ellende en sociale isolering, veroorzaakt door armoede.
Zij die om wat voor reden dan ook vallen onder een uitkering of in een uitkeringssituatie komen, moeten
verplicht hun maandelijkse vaste lasten als huur, energiekosten en verzekeringen laten betalen door de
uitkerende organisatie van de gemeente. Zo blijft voor deze groep mensen het te besteden inkomen
overzichtelijk en is de kans om in armoede te vervallen kleiner. De gemeente als budgetcoach.

Omdat onze gemeente er is voor de gemeenschap, moeten wij inventief zoeken naar wegen en middelen
voor lastenverlichting en perspectief bieden op inkomen uit betaald werk voor deze groep. Vaak leidt het
krijgen van betaalde arbeid tot een lager besteedbaar inkomen, hier moet een oplossing voor gevonden
worden. Het kan niet zo zijn dat men met arbeid een lager besteedbaar inkomen heeft in vergelijking met
het krijgen van een uitkering. De Stadspartij Den Helder wil dat het verschil in besteedbaar inkomen
gecompenseerd wordt plus een kleine toeslag om een extra prikkel te geven om te gaan werken. Bij
salarisverhoging uit werk zal de compensatie en de toeslag evenredig worden teruggedraaid.
Wij realiseren ons dat dit een buitengewoon moeilijke en zware opgave is, maar mensen langdurig
verstoken laten van een redelijk inkomen uit arbeid en/of uitkering is echt asociaal.
De teloorgang aan werkgelegenheid, door bezuinigingen bij Defensie en door de crises ten gevolge van de
financieel-economische malaise, is de belangrijkste oorzaak van armoede. Een analyse voor Den Helder
zelf, voor de specifiek plaatselijke oorzaken, lijkt ons gerechtvaardigd. De oplossingen moeten ook uit die
analyse komen.
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SOCIALE DIENST EN SO CIALE WERKVOORZIENING
Goede sociale voorzieningen houden niet alleen in dat je er voor zorgt dat mensen een inkomen hebben.
Ook moet er worden gekeken naar de persoonlijke situatie van mensen.
Het doel van de sociale dienst zou moeten zijn om de cliënten van deze dienst onafhankelijk te maken van
de gemeente. Om dit te bereiken is contact met de cliënt en in beeld krijgen wie hij of zij is een eerste
vereiste.
Het samenvoegen van de Sociale Dienst en de Sociale Werkvoorziening, in het licht van de Wet Werken
naar Vermogen, is voor de Stadspartij Den Helder logisch. Beide organisaties hebben dezelfde opgave en
doelstelling: Mensen begeleiden die moeilijk aan een reguliere baan komen, hetzij door een beperking,
hetzij door een te grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het is geldverspilling en niet efficiënt als er vanuit
beide organisaties bedrijfsbezoeken plaatsvinden om cliënten ergens te plaatsen en vervolgens te
begeleiden.
Als je mensen op de juiste plek wilt krijgen, dan moet je niet meer redeneren vanuit regelingen, WW,
Wajong, WSW, Bijstand of wat dan ook. Als lokaal bestuur streven we immers naar participatie of een
arbeidsplek voor alle inwoners, met of zonder subsidie of begeleiding.
Alle mogelijkheden moeten energiek en met verstand worden aangewend om een verdere armoedeval te
voorkomen.
RE-INTEGRATIE
Voor de langdurig werklozen moet maatwerk worden geleverd door middel van re-integratie trajecten,
waarbij werkervaring opdoen en scholing centraal staan. Het uitbesteden van het werk, ten behoeve van
re-integratie, buiten onze regio is niet wenselijk.
De tendens van het steeds meer uitbesteden van diensten heeft als belangrijk nadeel dat er meer moeite
moet worden gedaan om de uitvoering van het gemeentelijk beleid te monitoren. De gemeente moet
resultaten eisen.
Ons eigen Noorderkwartier is heel goed in staat om dit werk op te pakken en uit te laten voeren door de
eigen organisatie of een instelling in Den Helder zelf.
Als we te weinig aan re-integratie doen, dan ontstaan over ongeveer 10 jaar, door de vergrijzing, vele niet
te vervullen vacatures. De Stadspartij Den Helder denkt ook aan de toekomst.
Dure re-integratie trajecten moeten wel leiden tot integratie van mensen. De gemeente moet in zee gaan
met instellingen en bedrijven die dit ook waar kunnen maken.
Voor de meest zwakkere in onze Helderse samenleving, waarbij re-integratie niet werkt, zal gezocht
worden naar een volwaardige en nuttige dagbesteding
VOEDSELBANK
De Stadspartij Den Helder vindt dat een voedselbank in principe niet nodig moeten zijn.
Nu de voedselbank er toch is, is het goed om na te gaan hoe het komt dat mensen de voedselbank nodig
hebben. Waar gaat het financieel mis en is hier een oplossing voor? De eigenwaarde van de mens staat bij
de Stadspartij Den Helder voorop.

38

PR OGR AM M A 1 2 EC ON OM I SC HE ON T W I KK EL I N G
De Luchthaven van Den Helder is onlosmakelijk verbonden met de Haven van Den Helder om uit te
kunnen groeien tot Offshore haven NR 1 en er is potentie om ook op de Luchthaven nog meer
werkgelegenheid te creëren. Wij denken daarbij aan nieuwe helikopterdiensten voor offshore,
windenergie, publiek-privaat partnerschap met Defensie bij onderhoud helikopters, benutting flight
simulators en onderhoud van fixed-wing toestellen. Het uitbreiden met luchthaven gebonden
bedrijvigheid behoort tot het unieke potentieel van onze gemeente.
We blijven ook energie steken in de ontwikkeling van een haven gebonden bedrijventerrein. Bij het
creëren van nieuwe werkgelegenheid moet Den Helder zijn natuurlijke voordelen zoveel mogelijk
uitbuiten. Den Helder is aan drie kanten omringd door water. Dat levert nogal wat kansen op. Op het
gebied van scheepvaart - en havenactiviteiten en op het gebied van toerisme.
Al jarenlang is het door Haags beleid inkrimpen van de Koninklijke Marine een onzekere economische
factor voor Den Helder. De dreigende sluiting van vliegkamp De Kooy deed ons beseffen dat we ons in de
gevarenzone bevinden. Gelukkig is dit gevaar geweken door het afsluiten van een 10-jarig contract met
defensie. Ook de verhuizing van de NAM en Total hebben de Helderse werkgelegenheid geschaad.
Gelukkig heeft Wintershall Nederland B.V. gekozen voor Den Helder.
We vinden dat Den Helder, ondanks deze negatieve ontwikkelingen, niet bij de pakken neer moeten gaan
zitten. Den Helder kan veel meer bieden als wij, samen met onze kiezers, de schouders er onder zetten.
Wij delen de mening dat er geen woningbouw moet plaatsvinden op de Oude Rijkswerf Willemsoord, om
de ontwikkeling van de haven niet te bemoeilijken of onmogelijk te maken. Nu al hebben bewoners last
van geluid en lichtvervuiling, door het slopen van gebouwen die tot voor kort een natuurlijke licht- en
geluidsbuffer waren.
ONTWIKKELING VAN DE HAVEN
De haven biedt veel mogelijkheden voor werkgelegenheid, die moeten wij op de volgende manieren
maximaal benutten en uitbreiden door:
1. De Noord-Oostvariant zo snel mogelijk te realiseren, dit biedt meer werkgelegenheid en verlost
de stad van het TESO-verkeer.
2. Het nieuw aan te leggen haven gebonden bedrijventerrein aan het Noord-Hollandskanaal zo snel
mogelijk te realiseren.
3. Het civiel/militair medegebruik van de marinehaven te optimaliseren en te stimuleren dat het
bedrijfsleven hierin kan participeren en meefinancieren.
4. De regelgeving voor de havenontwikkeling soepel te hanteren, uiteraard binnen het kader van de
wetgeving.
5. Alle kansen die de haven Den Helder biedt optimaal te benutten: defensie, offshore, vrachtvaart,
visserij en toerisme.
6. De spertijden voor de Moorman- en de van Kinsbergenbrug moeten opnieuw vastgesteld worden
i.o.m. Defensie en het maritieme bedrijfsleven.
Den Helder heeft veel te bieden. Petterson heeft een goede afhandelingskade voor Offshore Logistieke en
andere supply activiteiten. Deze offshore activiteiten zijn gecentreerd in Den Helder. Den Helder wil deze
activiteiten continueren. De Onderzeebootkade en Visserijkade zijn al verbreed. Nu nog om kaderuimte te
scheppen voor de Offshore, maar op termijn voor andere mogelijke alternatieve nautische activiteiten.
Het haven gebonden natte bedrijventerrein bij het Kooypunt zien we als een noodzakelijke regionale
aanvulling op de havenfunctie van Den Helder. Indien echter, door de krimpende activiteiten van de K.M.,
extra havenfaciliteiten aan diep water kunnen worden verworven, dan heeft dat onze voorkeur. Te
denken valt aan de Karel Doormankade. Voor het aanleggen van deze kade moet, wat betreft de
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Stadspartij Den Helder, door defensie en gemeente contact gezocht worden met het bedrijfsleven om door
middel van cofinanciering van het bedrijfsleven deze kade aan te leggen. Op langere termijn ontstaan
mogelijkheden voor het aantrekken van nieuwe ladingstromen en daaraan gerelateerde werkgelegenheid.
Naast Petterson, moeten de contacten met o.m. Seamar Services en Den Helder Support Services, leiden
tot impulsen voor nieuwe werkgelegenheid; de Haven als economische draaischijf. Offshore windenergie
moet met partner ATO een rol kunnen spelen in het creëren van nieuwe banen in de haven en op
Kooypunt. Wij zijn blij met de maritieme kenniscluster op het gebied van energie en milieu. In de
Maritieme Campus Netherlands worden krachten van kennis, opleiding en bedrijfsleven gebundeld. De
gemeente moet deze initiatieven koesteren en zoveel mogelijk ondersteunen.
AANBESTEDINGSBELEID
Een helder aanbestedingsbeleid moet Helderse bedrijven kansen bieden om opdrachten van de gemeente
te krijgen. Bij aanbesteding moet de gemeente Helderse bedrijven met voorkeur kiezen, zolang de
aanbesteding onder de Europese aanbestedingsnorm blijft. Door aanbestedingen op te splitsen in delen
van het werk, bijvoorbeeld per wijk, kan het aanbestedingsbedrag onder de Europese aanbestedingsnorm
blijven en kan het werk en de werkgelegenheid in Den Helder blijven.
Dit houdt de eigen economie en werkgelegenheid in stand. Bij Europese aanbestedingen moet bedongen
worden dat lokale ondernemers als onderaannemer kunnen mee profiteren van het werk.
Het is irreëel dat ons lokale en regionale bedrijfsleven wordt geweerd bij aanbestedingen.
Aanbestedingseisen moeten reëel zijn zodat er voor Helderse bedrijven eerlijke kansen zijn om orders
binnen te halen. Dit vergroot de werkgelegenheid in Den Helder. De betrokkenheid van plaatselijke
ondernemers werkt in het voordeel van de gemeente door de geleverde kwaliteit, de prijsstelling en de
vergroting van draagvlak onder de eigen inwoners.
Social return
Tevens zal als selectie criterium gelden: het aantal mensen dat wordt ingezet met een grotere afstand tot
de reguliere arbeidsmarkt. Dit laatste in verantwoorde verhouding tot het totaal aan in te zetten mensen
om het werk op economische gronden te kunnen leveren. De Stadspartij Den Helder denkt hierbij aan
minimaal 5% van het totaal aan arbeidsplekken, dit moet niet ten koste gaan van mensen die er al werken,
omdat dit goedkoper is voor de ondernemer.
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PR OGR AM MA 1 3 W ER K EN IN K OM EN
HET BEVORDEREN VAN WERKGELEGENHEID EN TOERIS ME
De Stadspartij Den Helder wil, dat de economische motor verder aangejaagd wordt. Stagnatie verlamt de
economische ontwikkeling. Teveel regelgeving blokkeert de economie van Den Helder.
Nieuwe bedrijven binnenhalen door een goed vestigingsklimaat te creëren waarvan ook bestaande
bedrijven kunnen profiteren.
Participatie van Helderse ondernemers bij het bevorderen bij besluitvorming.
Aanbesteding bij grote projecten zo organiseren dat Helderse bedrijven en Helderse mensen het werk
kunnen doen.
Het bedrijfsleven de ruimte geven voor nieuwe ontwikkelingen t.a.v. toerisme.
Het vestigingsklimaat in den helder zo maken dat mensen hier graag willen werken en wonen. Voldoende
aantrekkelijke en betaalbare woningen voor jong en oud is een aandachtspunt.
WERKGELEGENHEID
Er moeten meer initiatieven worden ontwikkeld om de werkgelegenheid in Den Helder en omgeving te
stimuleren. Bij de hogere overheden blijven lobbyen voor de NO-variant. Deze variant geeft aan de haven
van Den Helder meer scheepvaartbewegingen aan open water en dus ook meer werkgelegenheid. De
huidige werkgelegenheid neemt alleen maar af en dit leidt tot een versnelde uitstroom van burgers uit
onze stad die noodgedwongen ergens anders in het land werk hebben gevonden.
Den Helder moet een ondernemersvriendelijke stad zijn.
Dit betekent dat de middenstand, zorgsector en midden- en kleinbedrijf serieus worden genomen en dat
het stadsbestuur met hen samengewerkt.
Den Helder heeft veel te bieden zoals:

Scheepsbouw

Koninklijke Marine

Visserij

Offshore

Bloembollensector

Midden- en kleinbedrijf

Toerisme

Musea

Cultuur

Strand

Keykeg Lightweight Containers (lichtgewicht containers)

Getijdenstroom opwekking

Windenergie

Wellness b.v. beautyfarms

Zorgsector b.v. zorghotels
“Kan niet”, bestaat niet voor de Stadspartij Den Helder. Wij moeten kijken hoe het wel kan.
Belemmeringen door regelgeving dienen te worden verminderd waardoor nieuwe initiatieven van
ondernemers een kans krijgen zoals:
1. Onderhoud windmolens continentaalplat.
De Stadspartij Den Helder is voorstander om industrie die benodigd is voor het onderhoud van de
windmolenparken voor de Nederlandse kust naar Den Helder te halen.
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2. Duurzame visserij.
De Stadspartij Den Helder is voorstander van het ontwikkelen van duurzame visserij
(viskwekerijen) die als motor kan dienen voor een gezonde aanvulling van de Noordzeevisserij,
gedacht moet worden aan: platvis, paling en tilapia,
Garnalenkwekerij met gebruik van restwarmte van de NAM (voorbeeld happy shrimp).
3. Onderhoud van booreilanden op de rede van Den Helder.
4. Uitbreiden van burgerluchtvaart van en naar Den Helder Airport. Den Helder Airport is de tweede
luchthaven in Noord-Holland. Schiphol is in ieder geval te duur voor de kleine luchtvaart. Den
Helder zou kunnen profiteren van het feit dat zakenmensen uit binnen- en buitenland luchthaven
De Kooy aan kunnen doen waarbij ook gedacht moet worden aan een vervoersregeling van Den
Helder naar de Randstad. Nieuw op te zetten Europese lijndiensten met toestellen, die geschikt
zijn voor de huidige start- en landingsbaan moeten gefaciliteerd worden. Dit correspondeert ook
met het aantrekken van onderhoudsbedrijven voor dit marktsegment, zoals eerder genoemd bij
Economische Ontwikkeling. Teruggang van werkgelegenheid bij Defensie moet hoe dan ook
gecompenseerd worden, dit biedt ook kansen.
5. Meer kaderuimte realiseren in de haven van Den Helder (civiel/militair medegebruik van de
haven).
Dit om voor alle overheidsdiensten en KNRM een goede kadeplaats te creëren (afgesloten terrein)
en ook adequate los- en laadplaatsen te scheppen voor nieuwe ladingstromen.
6. Onderzocht moet worden om in Den Helder een NHN Business Centre te plaatsen voor de gehele
Noordkop waar de verschillende ondernemersgroepen gezamenlijk kunnen vergaderen. De
Stadspartij Den Helder vindt dat hier een bedrijvenloket bij hoort met ambtenaren die feeling
hebben met het bedrijfsleven. Een eventuele locatie kan de Oude Rijkswerf Willemsoord zijn.
7. Op het afgesloten gedeelte van vliegkamp de Kooy is de MLD traditiekamer gelegen. Met de
beheerder van het militaire gedeelte en de beheerder van de traditiekamer (Marine museum)
dient onderzocht te worden of dit gedeelte dagelijks van 9.00 tot 16.00 uur te openen is voor een
breder publiek. Inkomsten komen direct ten goede van de Stichting Vrienden van de Marine
Luchtvaart Dienst. Den Helder krijgt zo nog meer bezienswaardigheden, dit biedt mogelijkheden
voor o.a. de toerist.
8. Binnenhaven Noordkop/Kooyhaven.
De Stadspartij Den Helder is er voorstander van om zo snel mogelijk met de aanleg van de
Kooyhaven aan te vangen.
Deze haven zal de druk op de paleis- en voormalige onderzeedienstkade en het Nieuwe Werk
verlichten en tegelijkertijd extra werkgelegenheid creëren.
De aanleg van de Kooyhaven door een consortium van 3 toonaangevende aannemings- en
ontwikkelingsbedrijven biedt kansen op een moderne, privaat-gestuurde gebieds-ontwikkeling.
De marktverkenningen van het consortium zijn positief; aanpakken dus.
9. Julianadorp.
Uitbreiding van verblijfsaccommodatie geeft een impuls aan de toeristenindustrie en de
bouwsector en gaat gepaard met een toename van broodnodige werkgelegenheid in deze
omgeving. Samen met natuurontwikkeling is dan sprake van hoogwaardige en duurzame kansen
voor onze beroepsbevolking
10. Binnen Duinzoomgebied tussen Den Helder en Julianadorp-Zuid.
Voor de toeristische sector en de recreatiemogelijkheden van de eigen inwoners is een verdere
uitbouw van natuurontwikkeling en niet-permanente verblijfsaccommodatie zeer gewenst in het
Duinzoomgebied. Verbreding van de kwetsbare strook duinen is noodzakelijk voor verbetering
van onze veiligheid. Werk met werk maken is hier ook van toepassing.
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PR OGR AM MA 1 4 DE T O EK OM S T



DETAILHANDEL, HORECA, HET STADSHART, NIEUW DEN HELDER EN
JULIANADORP
De Stadspartij Den Helder vindt dat jongeren en ouderen met elkaar verbonden moeten zijn op
sociaal cultureel gebied, maar ook op gebied van werk en opleiding, ontspanning en sport.



De Stadspartij Den Helder vindt voor een gezonde detailhandel en horeca bereikbaarheid van
essentieel belang. Hiervoor is gratis parkeren een zaak van groot belang.



De Stadspartij Den Helder zal zich sterk maken voor een levendig en veilig stadshart.



De Stadspartij Den Helder zal trachten om een zo goed mogelijke uitstraling van de binnenstad te
creëren zodat er, zowel overdag voor het winkelend publiek als ‘s avonds voor het uitgaansleven,
de veiligheid gepaard gaat met een goed imago.



De Stadspartij Den Helder probeert leegstand en verpaupering tegen te gaan.



De Stadspartij Den Helder is nauw betrokken bij het vernieuwen van het stadshart.



De Stadspartij Den Helder streeft naar een evenwichtige verdeling van kwalitatieve detailhandel
en zal zeker het beginnende ondernemerschap waar mogelijk steunen.



De Stadspartij Den Helder ondersteunt het plan “Assorgia”. Dit plan geeft een positieve impuls aan
het stadshart.



De Stadspartij Den Helder is voorstander van een levendige Oude Rijkswerf Willemsoord,
gekoppeld aan de binnenstad daar waar dit mogelijk is (samen sterk). Wel moet hierbij het
financiële deel dekkend zijn uit eigen opbrengsten vanuit de verhuur, pacht en andere
opbrengsten van de Oude Rijkswerf Willemsoord, inclusief de reserveringen voor groot
onderhoud.



De Stadspartij Den Helder zal opkomen voor het belang van alle ondernemers in de gemeente Den
Helder.



De Stadspartij Den Helder zal er op toezien dat de buurten voorzien blijven van invullingen wat
betreft winkels met de noodzakelijke faciliteiten.



De Stadspartij Den Helder wil bestrijding van leegstand, hergebruik van panden en bouwen naar
behoefte.



De Stadspartij is voor gratis parkeren en betaalbaar openbaar vervoer naar de binnenstad.



De Stadspartij Den Helder zal alle ontwikkelingen in deze stad op de voet blijven volgen en voelt
zich betrokken bij de ondernemers in onze stad.



De Stadspartij Den Helder wil een betere verkeersafwikkeling in Julianadorp. De doortrekking
verlengde Breewijd naar de Langevliet moet in de komende vier jaar gerealiseerd zijn.



De Stadspartij Den Helder gaat voor extra buitengewoon opsporingsambtenaren met meer
bevoegdheden, dit zal de veiligheid zeker ten goede komen.



De Stadspartij Den Helder zal projecten zoals het Keurmerk Veilig Ondernemen die goed
aanslaan in Den Helder aandacht geven en waar nodig steunen.



De Stadspartij Den Helder is voorstander de koopzondag zomers te vervangen door de
openstelling van de winkels tot 22:00 uur op zaterdag in combinatie met evenementen en een
avondmarkt. Het is veel gezelliger en zal bewoners van de Noordkop en de toeristen naar Den
Helder trekken. (1 mei tot 1 oktober)

43

SER VIC E S TAD S PAR TI J DEN HEL DER
DE STADSPARTIJ DEN HELDER TELEFONISCHE BEREIKBAAR:
✔Het Bestuur: 06-10925972/06-18818965/, vanaf 10.00 tot 18.00 uur op werkdagen
✔Raadsleden zijn bereikbaar op de telefoonnummers uit de gemeentegids of van de website.
DE STADSPARTIJ DEN HELDER OP HET INTERNET:
✔24 uur per dag, 7 dagen in de week www.stadspartijdenhelder.nl
✔Tweets, actueel nieuws, blogs, video’s en ruimte voor uw vragen en openbare reacties
✔Facebook, actueel nieuws, blogs, video’s en ruimte voor uw vragen en openbare reacties
✔RSS feeds voor automatische nieuwsvoorziening.
DE STADSPARTIJ DEN HELDER VIA EMAIL:
✔info@stadspartijdenhelder.nl
✔U vindt e-mailadressen voor raadsleden, fractiemedewerkers en de vereniging op onze site.
✔Op uw email komt zo snel mogelijk een reactie
DE STADSPARTIJ DEN HELDER OP STRAAT EN IN DE STAD
✔Inloop uurtje in Buurthuis Centrum (1e woensdag van de Maand) of eventueel op een andere locatie op
afspraak.
✔Op afspraak bent u welkom op ons partijkantoor op het adres Californiestraat 41
✔Incidentele acties in de wijken of aan de deur met een thema.
✔Onze vertegenwoordigers wonen ook in de kernen en zijn op straat altijd aan te spreken!
DE STADSPARTIJ DEN HELDER OP (WERK-)BEZOEK
✔U kunt ons altijd uitnodigen, na een gemaakte afspraak komen wij met een delegatie langs of u kunt op
ons kantoor in gesprek met ons.
✔Karakter en onderwerp van een werkbezoek kunt u zelf aangeven!
✔Door middel van werkbezoeken kunnen wij de stem van de inwoners nog beter in de gemeenteraad
vertegenwoordigen, maak daar gebruik van!
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