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Brief van de lijsttrekker 

Alleen samen 
Als 18 jarige bij de Marine leerde ik al gauw dat een groep niet de optelsom van het 
aantal individuen is, maar de kracht die schuilt in de verbinding van mensen en in 
de bereidheid samen te werken. In de politiek is dat niet anders: Als 23-jarige zette 
ik een stap naar voren omdat in mijn overtuiging de Helderse politiek te weinig 
gaat over samenwerking, en te veel over wat mensen zou verdelen. Ik voel mij 
verbonden aan de opdracht daar iets aan te doen, en die opdracht is nog niet 
volbracht.  
 
Wat ik ook snel leerde is dat rust de zeeman kenmerkt. Vertaald naar de gemeente 
betekent dat: Rust is noodzakelijk voor een betrouwbare overheid. Continuïteit in 
beleid, en rust binnen de politiek. Dit is in Den Helder lang niet altijd het geval. Vier 
jaar met elkaar de periode vol maken moet niet langer een uitzondering zijn, maar 
de norm. Als verbindende partij hebben we hard gewerkt aan periode van politiek 
rustig vaarwater. 
 
Toch zien we de politiek verharden, het gaat te weinig over wat ons bindt en te 
vaak wordt er alleen gezocht naar verschillen. De toon verhard en polariseert de 
samenleving. Een samenleving die snakt naar verbinding in onzekere tijden.  Een 
samenleving die zó veel veerkracht heeft getoond tijdens de pandemie en van de 
politiek het zelfde mag verwachten.  
De politiek moet leiderschap tonen inzake de vragen van nu. Vragen die ook in Den 
Helder leven. Kan ik hier fatsoenlijk wonen? Zijn er voldoende kansen voor onze 
kinderen? Kunnen we de juiste zorg leveren aan iedereen die dat nodig heeft?  
 
Het aanpakken van deze uitdagingen kan alleen als de politiek op zoek gaat naar 
gemeenschappelijke grond. Durft over schaduwen te stappen en zich niet laat 
gijzelen door negativiteit. We hebben als maatschappij een behoorlijke klap gehad 
de afgelopen jaren en verlangen naar licht aan het einde van de tunnel. En dat is 
er: Onze prachtige gemeente kent zó veel kansen.  
 
Van het CDA hoeft u geen flitsende verkiezingsbeloftes te verwachten. Geen 
geroep van de zijlijn of een wedstrijd wie het hardste ‘’nee’’ kan roepen. Wat wij u 
wel kunnen beloven is het volgende: Een groep betrokken lokale inwoners die zich 
elke dag met ziel en zaligheid voor u en uw gemeente zal inzetten.  Geen groep 
individuen maar een hecht team die weten dat er maar één manier is om te 
werken aan een betere toekomst: Alleen samen.                         
                                                             
   Harmen Krul 
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INLEIDING 
We leven in een voortdurend veranderende wereld. Dat vraagt van ons allen dat 
we ons snel aanpassen en dat we inspelen op nieuwe situaties. De afgelopen 
twee jaar (2020-2021) waren daarvan het meest sprekende voorbeeld, waarin 
Covid-19 ons dagelijks bezighield. De zekerheden van het leven zijn opeens niet 
zo zeker meer. 
 
Juist dan is het belangrijk om om te zien naar je naaste. En dat raakt de kern van 
het CDA: Mensen die naast elkaar staan en er voor elkaar zijn. Zij-aan-zij, gedreven 
vanuit ons fundament in de christelijke normen en waarden.  
 
Ook voor de lokale overheid is er een belangrijke rol weggelegd in het herstel van 
onze samenleving, na de afgelopen crisis. De gemeente biedt de faciliteiten om 
de weerbaarheid te vergroten om toekomstige crises op te vangen, in de 
wetenschap dat elke crisis uniek is. 
 
In bredere zin zorgt de gemeente voor een goede basis om ons geluk te creëren, 
met een veilige, groene en gezonde leefomgeving en voorzieningen die hieraan 
bijdragen. Samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers 
werken we aan de verdere ontwikkeling van onze gemeente, buurt of organisatie. 
 
Het CDA is trots op haar gemeente, het unieke landschap, prachtige 
ontwikkelingen en initiatieven en gedreven mensen. Naar de toekomst toe ligt er 
een gezamenlijke opgave in onder andere mobiliteit, huisvesting, preventieve 
zorg, arbeidsmarkt en duurzaamheidstransities. Tegelijkertijd werken we aan de 
uitdagingen van vandaag. 
 
Ook al verandert de wereld, ligt onzekerheid op de loer en is polarisatie geen 
uitzondering, maar een gegeven: Het CDA kijkt vooruit, op zoek naar wat ons 
verbindt en versterkt. We kijken terug op gisteren, leren vandaag en verbeteren 
voor morgen, zij-aan-zij. 
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Het vorenstaande is de basis van het CDA:  

1. We zijn er voor elkaar, wanneer een ander hulp nodig heeft.  
2. We zijn samen verantwoordelijkheid voor situaties die daarom vragen.  
3. Wanneer de overheid zekerheid moet geven, zal zij er zijn voor mensen die 

afhankelijk zijn of zal zij rechtvaardig optreden.  
4. We zijn creatief, we innoveren en we investeren bewust, dus we wegen 

kosten & baten duurzaam, maatschappelijk en economisch tegen elkaar af.  

De positie van het CDA neemt daarvoor een centrumpositie in: met het 
liberalisme delen we de zelfredzaamheid en eigenverantwoordelijkheid. Met het 
socialisme de aandacht voor de zorg en de zwakkeren in onze samenleving. 
 

 
 
Gaat jouw hart van onze kernwaarden ook sneller kloppen? Denk mee, doe mee!  
Ook jij bent van harte welkom! 
 
 
Namens het bestuur en de leden van het CDA Den Helder, 
 
Michel Bakelaar 
(Voorzitter) 
 
 
 

  

Socialisme: 
De mens als deel van 

het collectief

Liberalisme: 
De mens als individu

Christen Democratie: 
De mens als betrokken 

deelnemer aan de samenleving
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1 ZORGEN VOOR ELKAAR 
 
Als individuen gezamenlijk vormen we een sterke en vitale samenleving. In een tijd 
waarin de samenleving polariseert, zoeken wij niet de oplossing bij het individu 
maar bij een grote verscheidenheid aan gemeenschappen en netwerken. Die 
sociale basis vinden we terug in wijken en buurten, waar we elkaar ontmoeten en 
in verbinding staan met elkaar. Je kunt jezelf zijn en jezelf ontwikkelen. En we zien 
elkaar staan, luisteren naar elkaar en steken een helpende hand uit waar nodig. De 
gemeente heeft hierin een faciliterende en stimulerende rol. Dát is onze inzet voor 
de mensen in Den Helder. 

Armoedebeleid 

 Den Helder kent helaas gemiddeld veel armoede. We gaan barrières 
verminderen door mensen bij de bron te helpen, ook bij het vinden naar 
werk. De gemeente zorgt ervoor dat er een sluitend netwerk is van 
maatschappelijke organisaties rondom gezinnen met multiproblematiek. 

 Het is geweldig hoe de samenleving zichzelf organiseert in de strijd tegen 
armoede, wij steunen organisaties zoals de voedselbank en de 
weggeefwinkel waar het kan en onderschrijven het grote maatschappelijke 
belang van deze organisaties.  

Jeugdzorg 
 Belangrijke normen en waarden worden behalve in het gezin ook op school 

aangeleerd. Daarnaast is school ook de plek waar belemmeringen in de 
ontwikkelingen vroegtijdig worden gesignaleerd, de pandemie is hier een 
katalysator voor gebleken. Behalve een vindplaats, zou de school een 
werkplaats moeten zijn voor jeugdhulpverlening. Dat vraagt om 
intensivering van de samenwerking tussen onderwijs en instellingen voor 
jeugdhulpverlening. De gemeente moet daar een coördinerende rol in 
nemen 

 Belangrijk bij het inzetten van ondersteuning is dat niet de taken en 
verantwoordelijkheden worden overgenomen van het gezin, maar dat het 
gezin zodanig wordt ondersteund dat men weer vertrouwen krijgt en van 
daaruit zelf werkt aan het oplossen van de problemen 

 Het CDA wil dat de gemeente zorginstellingen ondersteunt bij de werving 
van nieuwe pleegouders. Behalve een financiële bijdrage is het vooral van 
belang dat pleegouders het vertrouwen hebben er niet alleen voor staan. 
Het bieden van de pleegzorg is een verantwoordelijkheid van de 
samenleving en pleeggezinnen zijn daarbij onmisbaar 
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Senioren 
 Eenzaamheid is een sluimerende crisis, en hoewel zeker niet alleen senioren 

eenzaam zijn, zien wij een toegevoegde waarde in het verbinden van 
generaties bij eenzaamheidsbestrijding. We maken een actieplan en er 
komt een wethouder met eenzaamheid onder alle generaties in de 
portefeuille als specifieke pijler. 

 Zorg moet bereikbaar, laagdrempelig en zichtbaar zijn. Wijkteams dragen 
hieraan bij. Hierbij borgen we dat zorg fysiek benaderbaar blijft en 
verminderen we digitale administratieve last van zorgbehoevenden.  

 We blijven inzetten om senioren weerbaar te houden in de maatschappij. 
We zetten in op het voorkomen van oplichting door babbeltrucs, phishing 
et cetera.  

 We verzetten ons tegen de toenemende wildgroei aan (digitale) regeldruk 
voor senioren in de uitvoering van voorzieningen. Dit betekent onder andere 
een aanpassing in het WMO-taxi beleid. 

 Aanvragen binnen de WMO moeten te allen tijde binnen de wettelijke 
termijn van 3 maanden worden behandeld, hiervoor komt er in het eerste 
jaar een actieplan met concrete maatregelen en benodigd budget.  

 Sport en bewegen bevordert de gezondheid en de sociale contacten. We 
zorgen voor het beschikbaar zijn van de juiste voorzieningen als het creëren 
van de juiste stimulans.  

Dierenwelzijn  
Dieren zijn mens’ grootste vriend. Zowel gezelschapsdieren als wilde dieren leven 
ook in Den Helder en verdienen de juiste aandacht. Wij zijn voorstander van een 
wethouder Dierenwelzijn.  
 

 We gaan verder met de steun aan instanties om continuïteit te waarborgen 
met voldoende vrijwilligers, zoals het vogelasiel, Amivedi en de 
dierenambulance;  

 We realiseren een nieuw vogelasiel en versterken de functie van de Helders 
Vallei, die een belangrijke koppeling vormen tussen dierenwelzijn en 
educatie 

 Hoewel de beschikbaarheid van dierenartsen met avonddienst geen 
gemeentelijke taak is, vinden wij het belangrijk dat dergelijke voorzieningen 
beschikbaar zijn. We gaan het gesprek aan met de dierenartsen en zoeken 
samen naar een passende oplossing.  

 Dieren verdienen een waardige eeuwige rustplek in Den Helder, wij steunen 
elk initiatief tot het realiseren van een dierenbegraafplaats in onze 
gemeente.  
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2  STERKE SAMENLEVING 
Een sterke samenleving maken we samen. Bij nieuwe ontwikkelingen en 
initiatieven stellen we ons telkens de vraag welke bijdrage dit levert aan ons bruto 
lokaal geluk: Hierbij kijken we niet alleen naar de welvaart en economische groei, 
maar ook naar het welzijn van mensen en ons welbevinden. De gemeente zorgt 
voor een goede basis om ons geluk te creëren, met een veilige, groene en gezonde 
leefomgeving en voorzieningen die hieraan bijdragen. De gehele 
maatschappelijke sector, van sport tot buurthuizen en van onderwijs tot cultuur, 
slaat bruggen om tegenstellingen en polarisatie het hoofd te bieden. Dát is onze 
inzet voor Den Helder. 

Onderwijs 
 De maatschappelijke stage van Scholen aan Zee verbindt generaties en 

verbreedt de horizon van jongeren. Het CDA wil dit continueren en kijken 
waar we de maatschappelijke stage kunnen verbeteren in samenwerking 
met onderwijsinstellingen.  

 De gemeente moet daarom de oplossing voor laaggeletterdheid ter hand 
nemen: Een goed aanbod van voorschools onderwijs en het voorkomen van 
taalachterstanden. Daarnaast is het van groot belang dat ouders zich 
inspannen om taalachterstanden te voorkomen door met hun kinderen 
Nederlands te spreken en ze vanaf jonge leeftijd voor te lezen. Het CDA wil 
dat ouders van kinderen met een taalachterstand worden betrokken bij het 
voorschoolse onderwijs en taalles krijgen aangeboden. Naast een 
taalachterstand zorgt ook laaggeletterdheid ervoor dat mensen niet 
volledig mee kunnen doen in de samenleving. De gemeente moet daarom 
laaggeletterdheid aanpakken, in samenwerking met werkgevers en 
onderwijsinstellingen. Kopgroep Bibliotheken zet zich onvermoeibaar in 
voor dit soort maatschappelijke thema’s en verdienen daarbij alle steun.  

 De gemeente neemt een trekkende rol in het verbinden van onderwijs, 
arbeidsmarkt en onderzoek. We dragen bij in het beter doen aansluiten van 
het onderwijsaanbod op de vraag van de arbeidsmarkt.  

Cultuur & Erfgoed 

We moeten de cultuursector meer waarderen en erkenning geven. Cultuur 
draagt bij aan ons welbevinden, gezondheid en geluk. Hoe zou de zorg eruitzien 
zonder verpleegkundigen? Het onderwijs zonder leerkrachten? Bedenk ook eens 
hoe een gemeente eruitziet zonder cultuur. Dan is de gemeente leeg, is er niets 
te zien of te beleven en is er geen verbinding. De culturele sector is net als de 
zorg en het onderwijs onmisbaar in onze samenleving. 
 

 De mededeling dat onze vuurtoren op omvallen staat, heeft menig Helderse 
inwoner diep geraakt. De Lange Jaap is sinds 1878 onlosmakelijk verbonden 
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met het DNA van Huisduinen en onze gemeente. Ons uitgangspunt: Er 
moet altijd een Lange Jaap zijn. Primair is het aan het Rijk om de functie in 
stand te houden. Het feit dat de langste vuurtoren van Nederland en 
hoogste gesloten gietijzeren vuurtoren ter wereld een Rijksmonument is, 
verplicht het Rijk ook om hiervoor financieel haar verantwoordelijk te 
nemen. Zodra we weten wat de oorzaak is en wat een oplossing kan zijn, zal 
Den Helder hier natuurlijk creatief in meedenken.  

 Het CDA ziet een prachtige combinatie waarin toerisme, recreatie en 
cultuur samen komen. De Lange Jaap is de trots van ons allemaal en alleen 
samen behouden we dit icoon.  

 Kwetsbare natuurgebieden, belangrijke delen van het erfgoed, staan onder 
druk. Wij gaan de verrommeling van de Huisduinerpolder en het gehele 
ravelijngebied rondom Fort Erfprins tegen.  

 De impact van de coronacrisis op de culturele sector is groot, de overheid 
zorgt ervoor dat we instellingen niet laten vallen nu het moeilijk gaat. De 
beschikbaarheid van culturele voorzieningen zijn een collectief goed, en de 
overheid heeft hierin een bewakende rol.  

 De gemeente steunt dan ook het initiatief van Stichting Kunstuitleen en 
Kunsthal45 om een inspirerend, educatief en laagdrempelig cultureel 
aanbod te realiseren in de kelder van het voormalige V&D-pand. 

 Evenementen dragen bij aan de leefbaarheid van de gemeente en brengt 
mensen dichterbij elkaar. Waar nodig helpen we organisatoren die tijdens 
de coronacrisis geen evenementen konden organiseren, zodat na de 
coronacrisis evenementen niet voorgoed verdwenen zijn.  

We zien vooruit naar Sail Den Helder 2023 waar we de aantrekkelijke kant 
van wonen, werken en recreëren in onze gemeente en de regio weer 
landelijk zullen uitdragen.  

 We koesteren ons (maritiem) erfgoed en herijken onze visie. De ambitie is 
een verschuiving van behoud naar exploitatie, zodat alle inwoners kunnen 
genieten van onze prachtige monumentale vloot. Stichting de 
Museumhaven zet zich al jaren in voor ons erfgoed en wij willen dat de 
gemeente helpt bij de verdere doorontwikkeling, o.a. door inzet van mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

 De informatieborden recent aangebracht in het centrum verbinden heden 
& verleden. We breiden dit initiatief uit met verschillende informatieve 
wandelroutes door onder andere Oud Den Helder.  

Sport 
 Sport brengt mensen in beweging, draagt bij aan de gezondheid en 

versterkt de sociale cohesie. De coronacrisis heeft een grote impact op de 
sportverenigingen. Leden zeggen op en nieuwe aanwas stokt. Daarnaast 
neemt het aantal vrijwilligers af. Dit tezamen maakt de sportverenigingen 
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kwetsbaar. De gemeente werkt samen met Sportservice aan het faciliteren 
en verstevigen van structuren binnen verenigingen.  

 Tekorten in de exploitatie, mede vanwege Covid-19, worden gedekt uit 
reserves. Wanneer hierdoor de staat van onderhoud van 
verenigingsgebouwen onder druk komt, moet de gemeente meedenken in 
oplossingen. 

 Den Helder heeft een rijk topsport verleden, met Helderse helden die over 
de hele wereld actief zijn. Deze inspireren de jeugd om te gaan sporten. Om 
het talent van de toekomst, ongeacht achtergrond, ook die kansen te 
bieden stellen wij het topsportfonds weer in.  

 Het CDA begrijpt, maar betreurt het verlies van de oudste particuliere 
sporthal van Nederland (Sportlaan) en steunt de plannen rondom het 
upgraden van het sportcentrum Quelderduyn. De gemeente stimuleert 
privaat initiatief voor het door ontwikkelen van Sport- & Recreatiepark 
Quelderduyn om dit gebied, samen met het sportcentrum, tot een intensief 
gebruikt sport & speel oase van de gemeente te maken. Dé plek voor 
iedereen. 

Vrijwilligers 
 Vrijwilligers zijn een belangrijk onderdeel van het fundament van onze 

samenleving. Helaas neemt landelijk gezien het aantal vrijwilligers af. De 
gemeente neemt stimulerende maatregelen om vrijwilligers te 
ondersteunen, door opleidingen en een centraal steunpunt vrijwilligers. 

 We starten het ‘’lokaal compliment’’ waarbij jaarlijks een vrijwilliger 
bijvoorbeeld een bedrag van 1000 euro verdient voor zijn of haar vereniging, 
evenement of instelling.  

 Verenigingen zijn de sociale ontmoetingsplek waar mensen naar elkaar 
omzien. Zo ook in geloofsgemeenschappen, waar men veel vrijwilligerswerk 
doet van psychosociale hulp tot buurtwerk en van medewerking aan de 
voedselbank tot hulp bij rouwverwerking. In die zin zijn kerken, moskeeën 
en andere geloofshuizen een verlengstuk van multifunctionele centra in 
wijken en vice versa. 

Veiligheid 
 We plaatsen slimme lantaarnpalen in slecht verlichte gebieden om de 

veiligheid te vergroten en we werken aan een visie op veiligheid, zodat er 
structureel aandacht is voor een schoon, heel en veilige gemeente.  

 We ondersteunen het initiatief om te komen tot een centrale fietsenstalling 
in het centrum. Hiermee vergroten we het winkelgenot en kan iedereen zijn 
fiets veilig stallen.  
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 Veel inwoners zijn digitaal kwetsbaar. Door samen met sociale partners een 
cursus digitale veiligheid aan te bieden helpen we onze inwoners zichzelf te 
beschermen. We gaan inwoners actief mobiliseren en enthousiasmeren 
over de mogelijkheden.  

 We maken actief anti-ondermijningsbeleid waar dit nodig is en maken hier 
geld en middelen voor beschikbaar.   

 Onze BOA’s zijn geen gemeentelijke politie, maar lopen toch dezelfde 
risico’s. Onderbezetting bij politie kan niet betekenen dat taken naar 
gemeenteambtenaren overgaan.   

Dienstbare overheid 
 Zaken als de toeslagenaffaire leren ons dat de overheid zichzelf soms te 

goed beschermd tegen de burger en vergeet de burger te beschermen 
tegen de overheid. Als overheid werken we transparant, dat begint simpel: 
Zo staat er een naam en telefoonnummer onder elke brief die de gemeente 
verstuurt.  

 De gemeente stelt de komende periode een datavisie vast, waardoor 
duidelijk wordt hoe de gemeente de komende jaren omgaat met verdere 
digitalisering van de dienstverlening en de daarbij behorende kosten.  

 De gemeentelijke organisatie staat midden in de samenleving en zoekt 
wanneer dat kan de koppeling met local content, voordat het overweegt 
diensten buiten de gemeente af te nemen.  

 De overheid hanteert wet, regelgeving en beleid vanuit het ‘’Ja, mits’’ 
principe, en niet het ‘’Nee, tenzij’’. Bij elk afwijzend besluit van de gemeente 
gaat de gemeente in gesprek met de indiener om te kijken of een alternatief 
mogelijk is.  

Crises – Covid-19 
 Corona houdt ons lange tijd in de greep. Korte termijn nood maakt plaats 

voor lange termijn herstel. Met elkaar moeten we blijven nadenken over hoe 
we onze weerbaarheid versterken. Welke stappen zijn nodig om 
toekomstige crises makkelijker het hoofd te bieden, in de wetenschap dat 
elke crisis uniek is. 

 De gemeente heeft een ondersteunende en faciliterende rol voor 
verenigingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers, waarbij 
duidelijk moet zijn of problemen door Corona komen of Corona een 
bestaande trend heeft versneld. 

 Niet alleen ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn getroffen. 
Corona heeft ook haar weerslag op inwoners, mensen met een klein sociaal 
netwerk, mensen die niet meer naar de dagbesteding durven of mensen die 
vanwege angstgevoelens zich thuis hebben teruggetrokken. En ook 
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jongeren die afwijkend gedrag vertonen. Het is de overheid en ook de 
gemeente die hier blijvend oog voor moet hebben en een faciliterende rol 
heeft via maatschappelijke organisaties. 
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3 LEEFBAAR WONEN 
 
Onze gemeente wordt gevormd door mensen. Mensen die elkaar ontmoeten. 
Ontmoeting op straat en in de wijk, met sport en cultuur, in winkelgebieden, 
overal. Ontmoeting heeft een verbindend karakter en vergroot de sociale 
samenhang. Een ruime diversiteit aan ontmoetingsplekken, aantrekkelijke 
buitenruimten en een mix van betaalbare (huur- en koop-) woningen voor alle 
doelgroepen is essentieel. 
 
De gemeente moet goede plannen voor woningbouw stimuleren en prioriteren. 
Een gedegen ruimtelijke inpassing en een veilige leefbare omgeving is daarbij 
voorwaardelijk, samen met een voortvarende aanpak. De nood is hoog, onze 
inwoners verdienen allemaal goede en betaalbare huisvesting. Dát is onze inzet 
voor Den Helder. 

Woningbouw  
Er zijn de afgelopen periode veel woningen gebouwd en toch blijft de woningnood 
ook in Den Helder een groot probleem. We zetten in op versnelling en 
intensivering van de woningbouw, zodat onze jongeren niet onze gemeente uit 
gedwongen worden op zoek naar een woning. We zetten in op een gezonde 
doorstroom binnen de woningmarkt.  Met kwalitatief hoogstaande bouw maken 
we Den Helder tevens een aantrekkelijke plaats voor iedereen om zich hier te 
vestigen.  
 

 We zetten in op het bouwen van meer woningen, zowel binnen als buiten 
stedelijk gebied. Zoals de uitbreiding van de Boatex richting het Westen 
met woningbouw in de Spoorhaven aan de Bassingracht, nabij Station-Zuid 
buiten de kaders van de Groene Long, de laatste ontwikkelingen in het 
stadshart en aan de Dijk in het nieuwe Dijkzone gebied. 

 Waar mogelijk geven we bestaande bouw een andere bestemming. 
Kantoorpanden grenzend aan een bestaande woonomgeving kunnen een 
woonbestemming krijgen. Het woon- & werkgebied rondom de Drs. F. 
Bijlweg en Pastoor Koopmanweg mag verder gemengd worden met 
woonvormen. 

 We intensiveren de woningbouwprojecten in Julianadorp-Oost, zodat 
jongeren uit het dorp in het dorp kunnen blijven wonen. 

 We hanteren een gezonde balans bij nieuwe woningbouwprojecten tussen 
sociale huur, koopwoningen voor starters en vrije keus. Bij ontwikkelingen 
van grote omvang hanteren we een evenwichtige verdeling van sociale 
huur, bereikbare koop en vrije keus, met oog voor de behoefte. Uiteraard 
blijven we vraag en aanbod op elkaar afstemmen.  
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 We ondersteunen creatieve woonvormen, zoals bijvoorbeeld van het 
bestaande tiny house project en seniorenhofje (levensloopbestendig). 
Dergelijke vormen verdienen, gedoseerd, de ruimte in onze gemeente om 
ontplooid te worden. Met name waar het gaat om duurzame vormen en 
voor specifieke doelgroepen. Belangrijk is dat er oog blijft voor de ruimtelijke 
inpassing in wijken of juist daarbuiten. 

Leefbare wijken 
 We stimuleren initiatieven om zogenaamde ‘’Bloemkoolwijken’’ te 

transformeren naar open toekomstbestendige wijken (warmtetransitie). 
Hiervoor continueren we het project Panorama lokaal en zetten we 
middelen in om dit te faciliteren. We zoeken een alliantie met 
belanghebbende partners om dit de komende jaren aan te pakken. 

 We breiden het gevelrenovatiefonds uit, zodat niet alleen winkels in de 
binnenstad de nodige verbetering krijgen, maar ook andere gebieden van 
de gemeente gecoördineerd gebruik kunnen maken van deze voorziening.  

 We gaan de strijd aan met huisjesmelkers door een zelfbewoningsplicht in 
te stellen, binnen alle mogelijkheden die de huidige wetgeving ons biedt, in 
wijken die kwetsbaar zijn gebleken voor het opkopen van huizen. Een huis 
is om in te wonen, niet om mee te cashen. We mogen woningen niet 
onttrekken aan onze inwoners, wanneer die van belang zijn voor 
doelgroepen in de huursector. 

Den Helder gemeente van water  
 We trekken de fiets-kanoroute naar de Callantsogervaart door richting het 

kanaal, zodat Den Helder een doorlopende vaarroute heeft. We geven dit bij 
toekomstige ontwikkelingen rondom de vaarroute als voorwaarde mee.  

Mobiliteit 
 In overleg met het bedrijfsleven realiseren we kortetermijnoplossingen om 

de doorstroom van de N250 te verbeteren. Een denkrichting is de logistieke 
bevoorrading van de haven te stimuleren zich buiten de stad te vestigen op 
de werklocaties Kooypunt en/of Kooyhaven. 

 Voor de lange termijn zorgen we voor een besluit tot de realisatie van een 
havenontsluiting over het water.  

 In combinatie met de realisatie van het Dijkzoneproject zoeken we waar 
mogelijk de aansluiting met de opstelstrook voor het Texelverkeer. Hiermee 
zorgen we ervoor dat auto’s uit het zicht opgesteld staan en voorkomen we 
dat het probleem van het opstellen van auto’s niet leidt tot overlast in de 
stad.  
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Een eventueel transferium voor lang-parkeren moet buiten de stad 
plaatsvinden, ter ontlasting van de stad en vermindering van de Co2 
uitstoot. 

 De gemeente treedt met partners in overleg om te komen tot een 
meerlaagse parkeervoorziening voor o.a. het Texelverkeer, nabij de 
veerhaven, en mede als toevoeging in het programma van het Maritiem 
Cluster.  

 We passen rotondes aan zodat fietsers voorrang hebben, net als in de rest 
van Nederland. We realiseren doortraproutes. Wij willen van Den Helder de 
meest fietsvriendelijke gemeente van Nederland te maken! 

 De N9 is een gevaarlijke weg, in de afgelopen periode zijn wij naar de 
Tweede Kamer getrokken om hier aandacht voor te vragen, maar het is niet 
genoeg. Wij blijven aandringen op structurele oplossingen.  

 We lossen gevaarlijke verkeerssituaties op met structurele oplossingen. 

 De overheid stimuleert het gebruik van duurzaam vervoer, zoals electrische 
voertuigen en fietsen. Hiervoor moet wel voldoende infrastructuur zijn. 
Daarom zijn wij voorstander van meer laad- en mobipunten.  

 Wanneer de kans zich voordoet, wordt bij minder intensief gebruikte fiets- 
en wandelroutes gekeken naar samenvoeging. Dit moet meer groene 
ruimte opleveren, minder verharding en lagere kosten. Samen werken we 
aan klimaatadaptatie en een duurzame waterketen.  

 

Duurzaam en Groen 
 We zijn tegen het betaalt storten van afval in ondergrondse containers. 

Afvalwerking moet op een voor de inwoners optimaal aanvaardbare manier.  

 Er slingert te veel plastic door Den Helder, terwijl nog stééds inwoners 
wachten op een oranje afvalbak. Dit moet beter kunnen. We stellen een 
actieplan op om het zwervend plastic in onze gemeente te verminderen. 

 De Groene long is geen strook waar we vergeten zijn te bouwen, maar een 
belangrijk onderdeel van de groene infrastructuur van Den Helder. We zijn 
tegen bebouwing in de Groene long.  

 We schenken elke nieuwe inwoner een boom. Het streven is om het 
absolute aantal bomen in onze gemeente te laten stijgen en daarbij het 
openbaar groen te verruimen. 

 We breiden regelingen voor inwoners uit om gesubsidieerd 
verduurzamende maatregelen in hun woongenot te nemen.  

 Het CDA wil de verstening van de wijken tegengaan, door het stimuleren 
van groendaken. Een groen dak compenseert het gebrek aan groen in de 
stad, ziet er mooi uit (bloemetjes, geuren en kleuren) en verbetert de 
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biodiversiteit. Daarnaast zorgt het voor een betere waterafvoer, betere 
luchtkwaliteit en daarmee voor een betere leefomgeving. 

 Den Helder moet meer doen om de duurzaamheidsambities te halen, de 
komende periode komt er een uitvoeringsplan waarbij gestructureerd 
gewerkt wordt richting een Co2 neutrale gemeente. 

 Het aanleggen van zonnepanelen helpt om zelfvoorzienend te worden, 
maar zorgt ook voor verrommeling. Zonneparken langs ontsluitingsroutes 
zijn niet meer wenselijk. Wij vinden dat de komende jaren nog meer ingezet 
moet worden op zon op daken. Hierbij moet wel oog zijn voor de wijze 
waarop deze aangebracht mogen worden en niet gekunsteld rondom 
afvoerkanalen en dakkapellen. 

 Het blijft belangrijk dat we als gemeente fors in zetten op de route van de 
individuele, stapsgewijze verduurzaming van woningen, o.a. via isolatie van 
woningen en de uitrol van hybride warmtepompen. Belangrijk is dat de 
bestaande subsidieregels worden vereenvoudigd. 
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4 EERLIJKE EN DUURZAME ECONOMIE 
 
We geven ruimte aan nieuwe initiatieven, ontwikkelingen en innovaties, wanneer 
deze bijdragen aan een goede toekomst van onze inwoners, een innovatief 
ondernemersklimaat en aan de toekomstbestendigheid van o.a. winkelgebieden 
en werklocaties. Met elkaar maken we (financiële) keuzes voor een duurzaam 
maatschappelijk economisch sterke gemeente. We besparen waar mogelijk,  
investeren waar nodig en denken mee in innovaties bij verschillende sectoren.  
Dát is onze inzet voor Den Helder. 

Maritieme motor 
Den Helder is de thuishaven van de offshore olie en gassector en van de visserij. 
Deze sectoren zullen we blijvend faciliteren. Maar er zijn kansrijke nieuwe 
ontwikkelingen: 

 Den Helder is door zijn centrale ligging uniek gepositioneerd voor de 
voorziene ontwikkelingen op de Noordzee en de kansen die de 
energietransitie ons in de komende decennia biedt. We hebben hoge 
verwachtingen van de North Sea Energy Gateway en steunen het 
havenbedrijfsleven, Port of Den Helder en Den Helder Airport, om de 
positie van Den Helder als uitvalsbasis voor offshore activiteiten op de 
Noordzee verder te verstevigen. 
 

 We maken de transitie naar onderhoudshaven voor nog te bouwen 
windparken op zee. Hiertoe zal de slagkracht van Port of Den Helder 
worden versterkt, ook in financieel opzicht. Een scherpe rolverdeling 
tussen de Port of Den Helder en de gemeente Den Helder vraagt 
aandacht. 
 

 We gebruiken ons netwerk en maken ons hard voor een toenemende 
(in)directe werkgelegenheid in relatie tot het onderhoud van nieuwe 
marineschepen en onderzeeboten. We maken ons sterk voor verdere 
samenwerking tussen het Koninklijk Instituut voor de Marine en regionale 
beroepsopleidingen en kennisinstellingen. We bevorderen technologische 
innovatie via het Maritime Emerging Technologies Innovation Park 
(METIP). En we zetten ons in om het cluster van maritieme technische en 
logistieke bedrijven in Den Helder uit te breiden via de weg van civiel-
militaire samenwerking met het Marinebedrijf (DMI). 
 

 We spelen in op kansen in de toekomstige waterstofeconomie, en nutten 
onze strategische ligging uit voor een eventuele waterstoffabriek. We 
maken hierbij aanspraak op de ROM-gelden. 
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  De thuishaven van de Koninklijke Marine 
 
 We intensiveren de verbinding met Defensie als grootste werkgever in de regio. 

Door verdere civiel-militaire samenwerking kunnen we de regio een krachtige 
impuls geven, terwijl ook het belang van Defensie wordt gediend. De 
toekomstige vlootplannen van de Koninklijke Marine, de Regiodeal, het 
Masterplan Emissieloze Scheepvaart en de ambities van Den Helder als North 
Sea Energy Gateway bieden een historische kans om in samenwerking te 
komen tot een sterk Maritiem Cluster. Koninklijke Marine en Offshore zijn 
weliswaar onderscheidenlijke functies, maar ze hebben ook belangrijke 
raakvlakken op het gebied van maritieme techniek en innovatie, die nog beter 
benut kunnen worden. Beide sectoren zijn vitaal voor de regio en dat belang 
dienen we door krachten te bundelen op het gebied van gezamenlijk gebruik 
en ontwikkeling van ruimte in de haven, alsmede op het gebied van versterking 
onderhoudscapaciteit, onderwijs, kennisontwikkeling en verduurzaming. 

Ondernemerschap 
 Het coronaherstelfonds is belangrijk gebleken in de zware COVID-crisis. We 

continueren en vullen waar nodig aan. Onder het mom van ‘’uit de crisis 
groeien’’ is het cruciaal dat onze ondernemers de ruimte krijgen sterk en 
weerbaar uit deze lastige tijd te komen.  

 Ondernemers voelen zich te vaak geremd door een starre overheid. We 
breiden het ondernemersloket uit en vinden dat ondernemers sneller 
antwoord moeten krijgen op hun vraag.  

Detailhandel 
 Het winkelgebied in de binnenstad moet in ruimtelijke omvang en qua 

winkeloppervlak compacter worden én kwalitatief beter. Precies zoals hier 
in de afgelopen jaren forse stappen in gezet zijn. We steunen 
kwaliteitsverbeteringen zoals het herbestemmen van de Kroonpassage en 
het voormalig pand van V&D.  

 We herijken de visie op detailhandel om Den Helder ook in de toekomst een 
aantrekkelijke stad te maken om te winkelen en sluiten hierbij geen 
toekomstige ontwikkelingen uit. 

 Winkelaanbod in wijken hebben een sociale functie, het versterkt de sociale 
cohesie in een buurt en fungeert als ontmoetingsplaats. Deze functie zien 
wij als waardevol en wij steunen initiatieven van ondernemers om te komen 
om dit te bestendigen.  

 We centreren perifere detailhandel op één locatie, concreet betekent dit op 
termijn het verplaatsen van het gebied rondom de Pastoor Koopmanweg 
naar het Ravelijncentrum. Dit gebied kan in de toekomst voor woningbouw 
gebruikt worden.  



19 
 

Toerisme 
 Het aantal toeristische overnachtingen stijgt en dus de vraag naar 

toeristische producten in Den Helder. Ondernemers willen, maar mogen 
vaak niet uitbreiden door bestaande regelgeving. We staan naast onze 
inwoners richting provincie of rijk en zijn kritisch op gemeentelijk beleid, 
wanneer dit remmend werkt op groei en uitbreiding.  

 We maken beleid op de toenemende Airbnb overnachtingen en voorkomen 
dat woningen voor die specifieke functie opgekocht worden. 

 Het CDA maakt het mogelijk dat het recreëren op het water beter wordt 
benut, door watergangen toegankelijk te maken voor recreatie. 

Agrarische sector 
 Onze gemeente is gezegend met vitale agrarische bedrijven waar bij velen 

een grote wens bestaat om hun kinderen een toekomst te geven op het 
bedrijf. Uitbreiding van het bedrijf biedt de mogelijkheid om de nieuwe 
generatie agrariër die klaar staat een plek te geven in het bedrijf en om tot 
een gesloten keten te komen, eventueel met verbreding van de agrarische 
functie. Hoe mooi is het als een bedrijf van generatie op generatie over kan 
gaan. Dat willen we faciliteren, ook als dat betekent dat regelgeving moet 
worden herzien.  

 We staan náást onze agrariërs in het voortdurende verziltingsdossier, 
waarbij projecten elders de kwaliteit van de grond in het agrarisch gebied 
aantasten. We maken ons hard voor een structurele oplossing. 

 We zorgen, waar nodig samen met het Hoogheemraadschap, voor een 
goede waterhuishouding binnen de Koegraspolder. Dit is van vitaal belang 
voor de agrarische sector. Waterkwaliteit, beschikbaarheid en veiligheid 
staan voorop.  

 We zijn tegen verplicht BRP-registratie van seizoenarbeiders, zolang de 
agrariër er administratieve hinder aan ondervindt.   
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5 BETAALBAAR EN BETROUWBAAR 
 
We willen als CDA dat Den Helder een betaalbare gemeente blijft om te wonen.  
Het weerstandsniveau van de gemeentekas moet voldoende tot goed zijn om 
eventuele financiële tegenslagen op te kunnen vangen. Financiële gaten moeten 
niet automatisch opgevangen worden met een verhoging van de verschillende 
belastingen.  
 
We doen ons best om het eigen vermogen van de gemeente de komende periode 
weer te laten groeien naar een weerstandsratio richting 1.5. Tegelijkertijd moeten 
we onze ogen niet sluiten voor de nodige investeringen in onze samenleving.   
    


