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De kracht van samenwerken  

  

Als jongen die in de jaren negentig en nul opgroeide in Den Helder, werd ik door mijn moeder en 

oma vaak meegenomen door de geschiedenis van Den Helder. Dan hoorde ik verhalen over Klaas 

Duit, Dorus Rijkers en alle andere “jutters’’ die de identiteit van deze prachtige stad gevormd 

hebben. Verhalen over hoe deze stad, na een verschrikkelijke oorlog, zijn schouders eronder zette 

om dat wat verloren was weer op te bouwen. Machtige verhalen over helden die allemaal één ding 

gemeen hebben: Wanneer men samenwerkt, kan men meer.   

  

De kracht van samenwerken leerde ik tijdens mijn militaire opleiding aan het Koninklijk Instituut 

voor de Marine. Ploeterend door de modder, door het water en over de duinen. Succes is enkel te 

behalen wanneer de militairen niet kiezen voor zichzelf, maar zich dienstbaar opstellen aan de 

ander. Niet omdat het moet, maar omdat het goed is, omdat het streven naar een gezamenlijk 

doel het begin is van iets moois. Bij elkaar komen is het begin, bij elkaar blijven is de vooruitgang 

en met elkaar samenwerken is de sleutel tot succes.  

  

Vanuit dit principe bedrijf ik politiek. Politiek is samenwerken, ongeacht partij of standpunt. Politiek 

is elkaar het licht in de ogen gunnen. Samenwerken om het leven van de inwoners beter te maken. 

Om de angsten en verlangens van alle inwoners, jong of oud, rijk of minder rijk, werkend of 

werkloos, te vertalen naar degelijk beleid waar de stad beter van wordt. Den Helder kent vele 

kansen, maar zoals elke stad ook vele uitdagingen. Wanneer we deze kansen en uitdagingen willen 

aanpakken, zullen we dat samen moeten doen.   

  

Dat Den Helder kan samenwerken, hebben we al meermalen bewezen. Zoals bijvoorbeeld bij het 

prachtige SAIL 2017, de vooruitgang in de binnenstad met de samenwerkingen tussen: Gemeente, 

Provincie, Woningstichting, Zeestad en de ondernemers. Het is mijn mening dat de gemeenteraad 

te weinig het goede voorbeeld volgt wat u als samenwerkende inwoners hen geeft. U verdient een 

gemeenteraad die samenwerkt, die zich over trots heen zet en voor u aan de slag gaat.   

  

Als lijsttrekker van het CDA beloof ik u het volgende: Wij maken ons de komende vier jaar hard 

voor u. Het programma wat voor u ligt is geschreven door Nieuwediepers en voor Nieuwediepers. 

Ik ben trots dat CDA’ers de afgelopen periode Den Helder doorkruist hebben om samen met u een 

programma te schrijven waar we als stad mee vooruit kunnen.   

  

Het wordt tijd dat het weer om u gaat binnen de gemeente, en niet over u.    

  

  

  

  

  

           

    Harmen Krul 

     Lijsttrekker 
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 Successen     
  
Een blik op de toekomst kan niet zonder een kijk in het verleden. Het CDA Den Helder heeft zich de 

afgelopen vier jaar met hart voor de stad Den Helder ingezet. Samen met u heeft het CDA zich 

binnen het politiek landschap gemanoeuvreerd en als coalitiepartij met trots en vastberadenheid 

zijn verantwoordelijkheid voor onze prachtige stad genomen.  

  

Voor de jongere generatie is er mede dankzij het CDA een topsportfonds gerealiseerd, zodat ieder 

kind en jongvolwassene de kans heeft zijn toptalent optimaal te ontwikkelen. Daarnaast kan nu 

ieder kind zijn zwemdiploma halen. Ook is er in Den Helder een invulling gekomen voor het begrip 

“maatschappelijke stage’’ middels het community college. Voor de jongvolwassen generatie is het 

gelukt het technisch- en maritiem onderwijsaanbod op hbo-niveau uit te breiden.   

  

Met succes hebben we de afgelopen periode geld voor ons ziekenhuis binnengehaald.   

Deze beschikbaarheidsgelden zijn gelden voor een streekziekenhuis welke, wegens onder andere 

zijn ligging, van strategische meerwaarde zijn. Verder is het gelukt om mantelzorgers meer te 

ondersteunen. Ook wordt in de zorgsector respijtzorg meer ingezet.  
  

Er is vanuit ons landelijk netwerk, samen met de regio, gepleit voor een betere verbinding langs 

het Noord-Hollands kanaal en dat lijkt succes te hebben. Vanuit de regionale samenwerking is er 

een bedrag gereserveerd van 8 miljoen euro als co-financiering voor de verbetering van de 

bereikbaarheid van Den Helder.  Samen met de provincie gaan we dit de komende jaren 

aanpakken. Vanuit dit project zijn wij de voorbereidingen begonnen voor een betere verbinding 

langs het Noord-Hollands kanaal.   

  

In de binnenstad zijn gigantische stappen gezet. De blauwe zones zijn uitgebreid en het winkelhart 

van de stad knapt op. Hiermee is een stip op de horizon gezet voor een stadshart waarbij de 

Beatrixstraat het kloppend hart is. Het gevelrenovatieproject werpt zijn vruchten af en is rijp om 

uitgebreid te worden.   

  

Na jaren van uitstel wordt in Julianadorp de Noorderhaaks aangelegd. Daarnaast is de veiligheid 

van onze badgasten verbeterd door een reddingspost bij strandopgang Paal 6. Ook kan jong en 

oud gezellig toeven in het vernieuwde speel- en avonturenpark. Daarnaast zijn speelterreintjes in 

overleg met de buurt ingericht.   

  

In de afgelopen periode zijn stappen gezet naar het ontwikkelen van Den Helder als stevig 

maritiem (kennis) centrum. De Port of Den Helder is versterkt om klaar te zijn voor toekomstige 

ontwikkelingen, de komende jaren is het van essentieel belang dat deze vele mogelijkheden 

verzilverd worden.   

  

Ook op het gebied van toerisme wordt veel in gang gezet. Met de ontwikkeling van de nota 

toerisme is onder andere zorgtoerisme op de kaart gezet. Onze strandopslagen zijn opgeknapt en 

beter bereikbaar. Het strand Duinoord is toegankelijk voor mindervaliden.    

  
Wij danken u voor het gegeven vertrouwen, en hopen dat u samen met ons, schouder aan 

schouder, ook de komende vier jaar gaat knokken voor een nog mooier en sterker Den Helder.   
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  CDA Lokaal  
  

CDA Den Helder vaart een nieuwe koers. Een koers met focus op verandering.   

Een dusdanige verandering dat het geluid van inwoners en organisaties centraal zet.  

Een verandering in de wijze waarop onze stad politiek bestuurd wordt.   

Een koers waarin het draait om samenwerking en niet om tegenwerking.  

  

De burger bepaalt, de politiek vertaalt!  

De Helderse politiek moet terug naar de basis, terug naar waar het allemaal om draait: Om jullie, 

want jullie maken deze stad.   

De afstand tussen de inwoner en de politiek moet gedicht. Jullie stem moet weer centraal staan in 

het gemeentebestuur. Onder het motto ‘De burger bepaalt, de politiek vertaalt’, knokken wij ook 

voor jouw geluid. Het geluid van inwoners, organisaties, bedrijven en mensen van de werkvloer. 

Het wordt tijd dat het gemeentebestuur het positieve voorbeeld van de stad volgt en samen met de 

inwoner de stad laat groeien. Dit vinden wij niet vanwege de verkiezingstijd, niet omdat het mooi 

klinkt, maar omdat jij hierom vraagt en wij het ook écht zo voelen.   

Wij gaan de politiek positief beïnvloeden en wij zullen samenwerken voor een nog mooiere stad. Dit 

vanuit onze basisgedachten van een democratische partij met haar fundament in de christelijke 

normen en waarden. Wij zijn er voor iedereen!  

  

De politiek heeft de democratie gejat  

De Nieuwedieper is een trotse, loyale en betrokken inwoner. Ondanks dat de stad te maken heeft 

met krimp, armoede, leegloop en het kwijtraken van diensten, zetten inwoners zich continu in. Den 

Helder is klaar voor een betere toekomst, is klaar voor groei. De inwoners van Den Helder 

verdienen een politiek bestuur dat daarin meegroeit. Dat is nu niet het geval. De gemeenteraad 

bedrijft te vaak politiek op basis van emoties en het gelijk krijgen in plaats van samen het beste 

voor de stad doen.   

Veelal worden in verkiezingstijd door politieke partijen beloftes gedaan om stemmen te trekken. Na 

de verkiezingen zijn ze vier jaar lang offline of zijn het de inwoners die op de blaren zitten.  De 

vooruitgang, de groei in Den Helder wordt frequent gegijzeld door de politiek. Door een 

gemeentebestuur dat juist de stad verder moet helpen. Dit moet veranderen!  

  

Het begin  

Het CDA Den Helder is al begonnen met deze nodige verandering. De afgelopen maanden zijn 14 

CDA’ers in 7 sectoren in heel Den Helder langs geweest. Gesprekken gingen over onderwerpen als 

jongeren, senioren, werk, zorg en verkeersveiligheid.   

De CDA’ers spraken met inwoners, organisaties, met mensen van de werkvloer, ondernemers en 

met vrijwilligers. Zij gingen met mensen als jij en ik het gesprek aan over Den Helder. Niet om 

wensenlijstjes op te halen en ook niet om angsten voor Den Helder te verzamelen voor nieuwe 

kiezersbeloftes. Nee, wij waren op pad om te luisteren naar jouw verlangen voor Den Helder. Wat 

moet er werkelijk gebeuren om deze stad beter en mooier te maken? Waar moet het CDA zich druk 

om maken? Waar willen degenen om wie het draait verandering zien?  

  

Onze belofte  

Deze tocht maken wij niet alleen nu. Deze tocht blijven wij samen met jullie maken, vier jaar lang. 

Wij koppelen terug en maken concreet wat wij met jullie verhaal bereikten. Wij blijven informatie 

ophalen en bijsturen waar nodig. Zo dichten wij de kloof, zo stellen wij jou weer centraal. Onze 

belofte is dat het weer om jou draait: De burger bepaalt, de politiek vertaalt!   

Samen beïnvloeden wij de politiek, stellen wij de inwoners centraal, zijn we samen weer het 

middelpunt en bouwen we aan een gelukkige stad. Doe je met ons enthousiasme mee?  

  

Het CDA Den Helder wil andere politiek Het CDA 

stelt het geluid van de inwoner centraal   

Het CDA zet met veel enthousiasme in op verbindingen.   

Tot snel!  

  

Namens het bestuur en de leden van CDA Den Helder,  

  

Michel Bakelaar (voorzitter)  
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1.  

  

Familie en gezin                         

  
In een snel veranderende wereld is het gezin voor heel veel mensen een belangrijk houvast, een 

veilig thuis en de zekerheid er niet alleen voor te staan. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar blijft in 

de geïndividualiseerde samenleving heel bijzonder. Het CDA ziet families (kinderen, ouders, 

grootouders en overgrootouders) die zorgen voor elkaar en elkaar bijstaan wanneer nodig, als rots 

in de branding. Die solidariteit tussen generaties is voor de samenleving van groot belang.    
  

1.1 Kinderen en Jongeren   
  

Den Helder kan en moet meer doen om een aantrekkelijke stad te zijn voor jongeren. Dit geldt 

voor het bieden van goede faciliteiten en het bieden van goed primair onderwijs. Jongeren zijn 

immers de toekomst.   

  

Jongeren: ‘Den Helder moet een stad zijn waar jongeren niet enkel willen blijven, maar ook naar 
toe willen trekken. Dat begint met een verbreding van het onderwijsaanbod en ook met het blijven 
creëren van betaalbare en kwalitatief goede woningen. Ik kom uit Julianadorp en voor mij als 
starter is er nu te weinig aanbod om in het dorp te kunnen blijven wonen. Daarnaast is een 
compact en modern uitgaansgebied op Willemsoord een belangrijke prioriteit. Een bijbehorende 

stadsgarderobe maakt dat je niet hoeft te slepen met jassen, tassen en sjaals’.   
  

Jongeren verdienen steun voor aansprekende initiatieven. Om dit te stimuleren en om de 

betrokkenheid van jongeren bij de stad te vergroten, steunt het CDA een initiatief om de 

Jongerenraad nieuw leven in te blazen. Van daaruit verwacht het CDA inspirerende adviezen voor 

een attractieve stad, onder meer met activiteiten voor vrijetijdsbesteding en inzet voor mensen die 

hulp nodig hebben.  

  

Het onderwijsniveau van het primair en voortgezet onderwijs moet beter in Den Helder. De 

gemeente moet daarin ondersteunen waar het kan.  

Het CDA gaat het hele onderwijsspectrum stimuleren om het certificaat gezonde school te behalen.  

Een gezonde school staat voor gezond eten, bewegen en voorlichting hierin.  

Integrale Kind Centra, als aanvulling op de Brede School, bieden een compleet aanbod aan opvang, 

onderwijs, cultuur, sport en andere activiteiten. Realistische plannen in die richting, vanuit het 

veld, kunnen rekenen op steun van het CDA.  

  

Een stem op het CDA is een stem voor  

➢ Een jongerenraad, met bijbehorende middelen, om bruggen te 

slaan tussen jeugd en gemeentebestuur, tussen jeugd en 

hulpbehoevenden om de attractiviteit van onze stad te vergroten 

➢ Een centraal gelegen en modern horeca en uitgaansgebied, in 

stadsdeel Willemsoord 

➢ Meer stimuleren van activiteiten en vrijetijdsbesteding buiten de 

deur van jongeren van 12 jaar en ouder  

➢ Het opnieuw opzetten van een fonds voor starterslening om 

jongeren in Den Helder te behouden en jongeren buiten Den 

Helder aan te trekken.  
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1.2 Sport & Cultuur    
  

Den Helder heeft een stevig gewortelde sport & cultuur-infrastructuur en een traditie van “iedereen 

mag mee doen”. Dat moeten we koesteren en omarmen. Iets waar wij met zijn allen trots op 

mogen zijn. Sport & cultuur horen bij Den Helder. Iedereen in Den Helder moet de kans krijgen zijn 

talenten te ontwikkelen. De aanpak en positieve veranderingen van Triade zijn stevig en 

lovenswaardig. De organisatie opereert vanuit eigen kracht. Het CDA vindt dit een goed voorbeeld 

voor andere organisaties die hier meer moeite mee hebben. Het aanbod aan culturele activiteiten is 

essentieel en het CDA zal dit blijvend meerjarig steunen. Dit geldt overigens ook voor hun 

samenwerkende partners, waaronder het onderwijs, onze bibliotheek en ons theater. Doel is meer 

mensen en vooral kinderen de kans bieden om muziek, theater- of kunstlessen te volgen.   

Culturele instellingen:   

‘De samenleving ontwikkelt zich naar een nieuw cultureel landschap. Wij vragen ons af welke 
gevolgen dit voor Den Helder heeft’. Dit raakt meer organisaties en is in het belang van onze 
inwoners. Om inzicht te krijgen in de gevolgen, steunt het CDA een voorstel van onze belangrijkste 
partners hierover.  
  

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers heeft Den Helder een breed sport- en cultureel aanbod. 

Waardering kan de gemeente onder andere uiten door het aanbieden van voorzieningen waar de 

gemeente een taak heeft.  

  

Ook het behoud van het varend erfgoed in Den Helder is van belang. Den Helder is een maritieme 

stad en sterk verbonden met de Nederlandse marine. De marine en haar veteranen horen bij de 

Helderse cultuur. Het CDA Den Helder onderschrijft het belang van de jaarlijkse viering van 

veteranendag. Deze mannen en vrouwen verdienen erkenning voor hun inzet voor vrede, stabiliteit 

en veiligheid.   

  

Een stem op het CDA is een stem voor  

➢ Meer aandacht voor het Jeugd Onderwijs & Cultuurfonds. Dan 

krijgen kinderen meer kans om deel te nemen aan buitenschoolse 

activiteiten  

➢ Een goede aansluiting tussen het culturele aanbod en de vraag van 

de inwoner bij veranderingen in het culturele landschap  

➢ Het zichtbaar maken van kunst, als visitekaartje voor de stad. Zo 

vraagt de kunstmuur aan de Parallelweg bij het centraal station 

een opknapbeurt  

➢ Faciliteren van organisaties als Sportservice Den Helder, zodat zij 

belangrijke maatschappelijke sporttoernooien kunnen blijven 

organiseren.  

  

1.3 Bestrijden van armoede   
  
Armoede is een groot probleem in onze stad. In een welvarend land als Nederland is dit 

onacceptabel, een gemeente moet alles op alles zetten om armoede te bestrijden. Den Helder 

verlangt naar een gemeente, vrij van armoede. Hierbij is het belangrijk dat geld op de goede plek 

terecht komt, namelijk bij de inwoner die het nodig heeft.  

 

 Een stem op het CDA is een stem voor  

➢ Het leveren van maatwerk bij inkomensondersteunende 

maatregelen  

➢ Het ontwikkelen en aanbieden van cursussen met betrekking tot 

budgetbeheer voor mensen die moeite hebben met het regelen van 

geldzaken  

➢ Het continueren van het buddy-project pilotprogramma, waarbij 

speciaal geworven en getrainde vrijwilligers inwoners ondersteunen 

op het gebied van financiën en administratie  
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 2.  Senioren 
 

Naast alle andere vormen van aandacht voor senioren is medische zorg ook van belang. Dit komt 

aan bod in het hoofdstuk ‘zorg voor elkaar’.   

Wij zijn van mening dat politiek en de gemeente zich niet naast de samenleving moet zetten, maar 

er middenin, zeker ook bij onze senioren. De gemeente en de politiek moeten de leefwereld van 

jullie, onze senioren, kennen. Wij sluiten ons aan bij de gedachten van de lokaal samenwerkende 

bonden van ouderen dat er niet over de senioren gepraat moet worden, maar samen met de 

senioren over hun verlangens en plannen. Door de toenemende digitalisering is persoonlijk contact 

met vertegenwoordigers steeds lastiger. Brieven, telefoneren en keukentafelgesprekken moeten 

vangnetten blijven in een digitaliserende wereld.  

Als je je hele leven hard hebt gewerkt, belasting hebt betaald en gespaard hebt voor je pensioen, 

heb je recht op een goede oude dag. De een geniet van een welverdiend pensioen en de ander 

voelt zich vitaal en gaat liever weer aan de slag. Niet iedereen is in de gelegenheid geweest om in 

een van beide opties te voorzien. Steeds meer senioren zijn bezorgd over hun toekomst en hun 

financiële situatie.   

Door alle veranderingen in de zorg, rond uw pensioenen en in de samenleving, krijg je steeds meer 

het gevoel er alleen voor te staan. Dit terwijl jij nog steeds een immens grote bijdrage aan de 

samenleving levert. Jouw kennis en ervaring zijn van grote toegevoegde waarde voor de jongere 

generatie. Daarom willen wij meer aandacht en waardering voor alles wat jij hebt gedaan en nog 

doet voor de samenleving. Wij staan voor een seniorvriendelijke gemeente.   

2.1 Eenzaamheidspreventie   
  

Inwoner:   

‘Soms sta ik verscholen achter de gordijnen en kijk naar de mensen in de straat. Ik ken ze niet, 
spreek ze niet, maar zou zo graag een keer een babbeltje maken. Maar hoe doe ik dat? Ik zie er 

vaak urenlang tegenop om een boodschapje te doen. Dan ben ik bang dat mensen naar me kijken.’   
  

Eenzaamheid is een van de grootste sociale problemen van deze tijd, niet alleen onder senioren, 

maar zeker ook onder jongeren. Wij willen als CDA mensen inspireren om met elkaar het gesprek 

te voeren over wat eenzaamheid is en wat we hier samen aan kunnen doen. En belangrijker: Dat 

we eenzaamheid allemaal herkennen. Het CDA hecht veel waarde aan een samenleving waarin 

iedereen meedoet en erbij hoort. Een samenleving waarbij wij bewust zijn van generaties en het 

belang van het verbinden van generaties. Wij staan voor zinvolle ontmoetingen tussen mensen van 

alle leeftijden, zodat jongeren waardig volwassen worden en ouderen waardig oud worden.   

  

  

Een stem op het CDA is een stem voor  

➢ Generatiebewust beleid met meer activiteiten voor jong en oud om 

de eenzaamheid in onze stad te doorbreken en om zinvolle 

ontmoetingen te stimuleren  

➢ Maatschappelijke organisaties als Noordkopvoorelkaar.nl faciliteren 

in de organisatie van activiteiten voor (eenzame)senioren  

➢ De steun aan organisaties om een sociale kaart op te stellen over 

wie waar een hulpvraag heeft. Met daaromheen een sluitend 

netwerk van organisaties  

    



Verkiezingsprogramma CDA Den Helder 2018-2022  

  10  

  

2.2 Werk voor senioren   
 

Door de verhoging van de AOW-leeftijd werken veel senioren langer door. Dat is belangrijk en 

goed. Zo kunnen zij hun kennis en ervaring inzetten en overbrengen op jongere collega’s.  

Tegelijkertijd is juist het aantal senioren zonder werk in de afgelopen jaren gestegen.   

Wij willen gericht beleid over seniorenwerkloosheid, waar nodig met aanvullend scholingsbudget 

om de kans op werk te vergroten. Dit willen wij realiseren door daadkrachtig beleid in te stellen.  

Wij zien vrijwilligerswerk - zoals het overdragen van kunde en vakmanschap – als een zeer 

waardevolle invulling van de samenleving. Vakmanschap mag niet verloren gaan.  

  

Een stem op het CDA is een stem voor  

➢ Vrijstelling van de sollicitatieplicht voor senioren met een uitkering die 

zich actief vrijwillig inzetten voor de samenleving. Om dit vorm te 

geven gaan wij ons de komende periode hard maken voor duidelijk 

beleid  

➢ Gericht omscholingsbeleid om de ouderenwerkloosheid te bestrijden  

  

2.3 De seniorvriendelijke gemeente   

Door de toenemende digitalisering is persoonlijk contact met vertegenwoordigers steeds lastiger. 

Brieven, telefoneren en keukentafelgesprekken moeten vangnetten blijven in een digitaliserende 

wereld. Daarnaast is het belangrijk dat senioren in een vertrouwde omgeving opgevangen kunnen 

worden en voldoende faciliteiten hebben om eropuit te trekken.  

 

Een stem op het CDA is een stem voor  

➢ Dagopvang in de wijken  

➢ Voor iedereen toegankelijke cursussen om senioren beter bestendig te 

maken tegen de verdere digitalisering van onze samenleving  
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 3. Leven en omgeving  
  

De straat, de buurt, de wijk, de plek waar iedereen elkaar kent, jullie plek. De samenleving wordt 

niet vanuit een stadhuis opgebouwd, maar vanuit de wijk. Den Helder is traditioneel ingedeeld in 

een aantal wijken en deze wijken zijn voorzien van buurthuizen. Buurthuizen en multifunctionele 

centra vormen in onze beleving het middelpunt van de buurt. Ook wordt sociale woningbouw in 

Den Helder steeds belangrijker. Onze woningcorporaties, met name Woningstichting Den Helder, 

verdienen een compliment voor de wijze waarop ze haar woonbestand op peil brengen. Dit is goed 

voor het woonplezier van inwoners en heeft een gunstige uitstraling op de omgeving.  

Een verandering in de samenleving vraagt om visie en regie vanuit de gemeente. De samenstelling 

en ontwikkeling van de bevolking is in beweging. Dat betekent een veranderende vraag naar 

woningen, onderwijs, werk, voorzieningen, etc. Het is van belang dat de gemeente de regie voert 

bij de ontwikkeling van buurten en wijken en hierin haar strategische partners betrekt.  

  

  

3.1 Stedelijke vernieuwing   
 

Ondernemer: ‘Het tij keert. Mensen worden weer enthousiaster. Het gevoel van trots op ons 

stadshart en Willemsoord neemt toe. Dit moeten we vasthouden’.  

  

Inwoner: ‘De Kroonpassage heeft maar liefst 7 ingangen! De Beatrixstraat kan nog veel gezelliger, 
door toevoeging van een plein in de zon. Mijn advies: sloop de V&D. De binnenstad heeft toch al te 
veel vierkante meters. Maak daar terrasjes rondom de zaterdagmarkt en voeg een aantal 

boetiekjes toe, met daarboven woningen voor de mensen die nu boven de V&D wonen. Geef de  
Kroonpassage een aantrekkelijke ingang aan de Beatrixstraat. Maak deze straat écht aantrekkelijk’  

  

De ontwikkelingen in het stadshart zijn lovenswaardig. Het CDA is blij met de inzet van onze 

strategische partners en wil dit ook voortzetten. Alleen met deze partners als Woningstichting en 

Zeestad, als slagvaardige organisaties, kan de stedelijke vernieuwing worden afgerond.  

  

 

Een stem op het CDA is een stem voor  

➢ Het voortzetten van de huidige ontwikkelingen van de 

stadsvernieuwing   

➢ Een verdere verbetering van de ontsluiting van Willemsoord aan de 

zuidwestzijde, nabij de bibliotheek, met respect voor de eigenheid van 

het terrein 

➢ Het voortzetten van de gevelrenovaties in de gehele binnenstad  

 

➢ Het steunen van een ambitieus particulier initiatief voor de locatie 

V&D in de Beatrixstraat, met focus op sfeer, aantrekkelijkheid en een 

ruimtelijke impuls voor deze belangrijke winkelader  
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3.2 Wijken, Huisduinen & Julianadorp  
  

Een sterke samenleving is een samenleving waarin u en uw stadsgenoten zich veilig en thuis 

voelen, omdat ze weten dat er altijd iemand is die naar hen omkijkt. Niemand staat er alleen voor. 

Een sterke samenleving is gebouwd op saamhorigheid en gedeelde verantwoordelijkheid en geeft 

mensen directe invloed op hun eigen leefomgeving. We zorgen en werken voor elkaar en met 

elkaar. De multifunctionele centra in de wijk zijn een belangrijke voorziening voor activiteiten. De 

ontwikkelingen in Nieuw Den Helder, zoals de ontwikkeling van het Falga gebied, zijn een treffend 

voorbeeld van hoe een wijk in positieve zin kan groeien. Vrijwilligers leveren een geweldige 

prestatie om al deze voorzieningen in stand te houden. De samenwerking met instanties, ter 

bevordering van de sociale cohesie, is essentieel.  

  

Wij willen dat de wijken de ruimte krijgen in het uitvoeren van initiatieven. Niet alleen vanwege de 

nieuwe omgevingswet maar omdat wij geloven in een hechte samenleving waar verbondenheid is 

en mensen voor elkaar klaar staan.  

  

Daarbij is het van belang dat wijken en buurten toekomstbestendig zijn. Dus een gezonde mix van 

woningen voor verschillende doelgroepen, voldoende parkeren, ruimte om te spelen en groen. 

Waar nodig en mogelijk moet de gemeente meedenken in een ontwikkelingsopgave.  

  

Het CDA wil initiatieven vanuit de samenleving ondersteunen. De afgelopen tijd zetten 

verschillende wijkplatforms zich keihard in om de buurten en wijken een betere, veiligere en 

mooiere plek te maken. Wij juichen dit niet alleen toe, maar willen dat de gemeente deze platforms 

meer ondersteunt. Wij vertrouwen op eigen verantwoordelijkheid. Inwoners weten heel goed wat in 

hun wijk de leefbaarheid vergroot. Het wijkgericht werken moet een centrale rol spelen, zodat de 

gemeente optimaal tegemoet kan komen aan wijkspecifieke wensen. Daarbij is de continuïteit van 

organisaties wel van belang.  

  

Julianadorp is, met haar prachtige ligging aan zee en de uitgestrekte bollenvelden, het toeristisch 

centrum van onze gemeente, maar bovenal een prachtig dorp met haar eigen identiteit en cultuur. 

Het CDA is voor verdere ontwikkeling van Julianadorp, maar wel met behoud van haar eigen 

kenmerkende dorpse karakter. Multifunctionele centra zijn ook daar een belangrijk centrum van 

activiteiten en saamhorigheid. De kenmerkende cultuur van het dorp zit ook in de eigen 

evenementen. Voor het CDA is het belangrijk dat deze zonder beperkingen kunnen doorgaan. Het 

Julianadorp Power Festival, de Spring Fair, JulianaPop en de Dorper kermis trekken duizenden 

bezoekers uit de hele regio en daar mogen we trots op zijn. Het CDA vindt dan ook dat er een 

evenemententerrein aangewezen moet worden, zodat deze evenementen en festivals, zonder 

belemmeringen doorgang kunnen vinden.  Het sfeervolle Loopuytpark is gedateerd en moet 

aangepakt worden. Bankjes en muurtjes zijn kapot. Het CDA wil dit met voorrang aanpakken.   

  

Een stem op het CDA is een stem voor  

➢ Het opknappen van het Loopuytpark als plek voor dorpers en 

toeristen, samen met de ondernemers en belangenvereniging  

➢ Duidelijkheid over (de infrastructuur van) evenemententerreinen in 

de stad (Julianadorp, Quelderduijn en Willemsoord)  

➢ Een aantrekkelijk en gezellig dorpsplein in Huisduinen  

➢ Gemeentelijke ondersteuning bij de continuïteit van buurthuizen en 

multifunctionele centra.  

➢ Goede gratis WiFi in alle winkel- en recreatiegebieden  

➢ Ontwikkelen van locatie voormalig ‘Huis tijdverdrijf’ tot 

ontmoetingsplek en het versterken van de relatie tussen dijk en 

stadshart  

➢ In regionaal verband inzetten op behoud van busverbindingen 

tussen Den Helder, Julianadorp en Schagen  
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3.3 Verbinder van ons allemaal    
 

Voor het CDA is solidariteit een belangrijke waarde. Het CDA zet in op betrokken inwoners om de  

onderlinge verbondenheid te versterken. Wij zien een toekomst waarin mensen en 

maatschappelijke organisaties tijdelijk ondersteund worden om deze verbinding te maken, zodat 

men daarna zelfstandig verder kan.   

  

Het CDA wil inzetten op samenwerking & verbondenheid, oftewel inzetten op solidariteit. Daarom 

willen wij een verbinder voor ons allemaal. Een persoon die enkele jaren de taak krijgt om 

samenwerking te stimuleren en verbindingen tussen mensen en maatschappelijke organisaties, 

maar ook tussen organisaties onderling en de gemeente, vorm te geven.  

  

Een stem op het CDA is een stem voor  

➢ Het aanstellen van een “verbinder’’, die de schakel moet gaan 

vormen tussen mensen, maatschappelijke organisaties en de 

gemeente  

  

  

3.4 Duurzaam & Groen  
  

Beplanting als bomen, struiken en prachtige bollenvelden sieren de stad. Groen verdient blijvend 

aandacht. Veelal gaat dit goed, maar het onderhoud kan op een aantal fronten beter, zoals 

bijvoorbeeld bij de Helderse begraafplaats. Van belang is dat bij nieuwe ontwikkelingen ook de 

structurele budgetten op orde zijn voor het onderhoud. Niet alleen voor het groen, maar ook voor 

de wegen en andere infrastructuur.   

  

Ondernemer: ‘Maak Den Helder groener. Zorg voor meer bomen, vooral langs toegangswegen, en 

meer groen en water in nieuwbouwwijken’.  

  

Inwoner: ‘Trek de kanoroute over de oostzijde van Julianadorp bij een toekomstige ontwikkeling 

van Julianadorp tussen Noorderhaven en de Schoolweg’.  

  

Instelling: ‘Ik krijg mensen enthousiast over de duurzaamheidsmaatregelen aan onze gebouwen, 
maar beland vaak in de discussie waarom de gemeente het voorbeeld niet geeft. Ik vind het 

moeilijk om dan positief te blijven’.  
  

  

Een stem op het CDA is een stem voor  

➢ Frequenter groen onderhoud in de wijken vanuit de gedachte van 

gedeelde verantwoordelijkheid, samen met de inwoners en in 

overleg met de gemeente  

➢ Structureel meer aandacht voor groen en water bij ontwikkelingen 

en minder grijs en structureel onderhoud van groen en 

infrastructuur bij elke nieuwe ontwikkeling  

➢ Het behouden van de groene long  

➢ Steun, bij (gemeentelijke) voorstellen die passen binnen de 

duurzaamheidsambities van een duurzaam Den Helder in 2040  

➢ Als vergunningverlener moet de gemeente stimuleren dat 

nieuwbouwwoningen energieneutraal gebouwd worden 

➢ Waar het gaat om het milieu stimuleert het CDA afvalverwerking 

tegen optimale kosten op een voor de inwoners aanvaardbare 

manier 

  

  



Verkiezingsprogramma CDA Den Helder 2018-2022  

  14  

   

 4. Zorg voor elkaar    
  

Het CDA staat voor goede zorg voor iedereen. Zorgbehoevend zijn is al vervelend genoeg. Het is 

belangrijk dat dit geen obstakel is om onderdeel te blijven van de samenleving. Wij staan voor zorg 

waarbij de mens centraal staat in plaats van alle regels. Persoonlijke aandacht is de basis van 

goede zorg.  

  

4.1 Noordwest ziekenhuis    
  

Niet alleen onze stad, maar de hele Kop van Noord-Holland maakt gebruik van ons ziekenhuis. 

Ondanks alle inzet is het voorbestaan van ons ziekenhuis weer wankel. Uiteraard begrijpt het CDA 

dat een ‘bedrijf’ keuzes maakt die ons niet altijd goed passen. Maar het CDA staat voor een goed 

basisziekenhuis voor Den Helder. Door onze polaire luchtstroom is het integreren van een kuuroord 

voor astmapatiënten een kans. Eveneens willen wij de mogelijkheden onderzoeken tot het 

integreren van planbare mantelzorgkamers en beroepsonderwijs voor de hele Helderse zorgsector.   

  

Een stem op het CDA is een stem voor  

➢ Het behouden van een goed basisziekenhuis voor Den Helder  

  

4.2 Helpende hand    
  
Niet iedereen, die ouder wordt, is aangewezen op een indicatie voor huishouding en/of zorg. Dat 

neemt niet weg dat ook deze groep mensen, zo nu en dan, ondersteuning nodig heeft. Het CDA 

staat voor goede zorg voor iedereen, voor jou, jouw ouders en jouw kinderen. Goede zorg voor 

iedereen en een evenwichtige verdeling van de WMO-gelden. Het CDA staat sterk voor mensen en 

hun naasten die onverhoopt geconfronteerd worden met dementie. Voor dit alles moet nog veel 

gebeuren in Den Helder. Ook is er in Den Helder een grote groep mensen die moeite heeft met 

lezen en schrijven. Meedoen in een samenleving waarin internet, email en sociale media een 

prominente rol spelen, is dan niet altijd gemakkelijk.   

  

  

Een stem op het CDA is een stem voor  

➢ Zorg op maat. Het hard maken voor een vraag gestuurde indeling 

van zorgtijd, aaneengesloten of verspreid.  

➢ Het pleiten voor uitbreiding van domotica / robotica zorg, middels 

sensoren, alarmering en GPS systemen, die ondersteuning bieden 

aan onze inwoners en zelf regie mogelijk maken.  

➢ Het bieden van kansen voor inwoners die laaggeletterd zijn en 

vaardigheden op moeten doen op het gebied van laaggeletterdheid.  

➢ Het stimuleren van initiatieven vanuit het project een rookvrije 

generatie  
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4.3 Mantelzorg  
 

Zorg heb je nodig als je ziek bent, ouder wordt of leeft met een handicap of beperking. De meeste 

mensen die zorg nodig hebben, willen dit zo goed en lang mogelijk in hun eigen omgeving. 

Mantelzorg is geen keuze. Het overkomt je. Iemand van wie je houdt wordt ziek en daar zorg je 

voor. Mantelzorg is intensief, langdurig en in veel gevallen zelfs dag en nacht. Mantelzorg overkomt 

niet alleen de verzorger, ook voor de werkgever is het vervelend. Samen moet er gekeken worden 

naar de beste mogelijke oplossing.   

  

  

Een stem op het CDA is een stem voor  

➢ Het inzetten van planbare respijtzorg om de mantelzorger – tijdelijk 

– te ontlasten  

➢ Goede en intensieve samenwerking tussen gemeente, huisartsen en 

zorginstellingen  

  

4.4 Sportieve zorg  
  
Een gezonde geest in een gezond lichaam. Sporten draagt bij aan gezondheid van de mens. 

Gelukkig nemen dan ook steeds meer mensen de fiets. Zowel de schoolgaande jeugd, alsook de 

senioren, die de jongeren passeren op hun e-bike. Een positieve ontwikkeling, want bewegen is 

goed voor jong en oud.  

 

 Een stem op het CDA is een stem voor  

➢ Het CDA zal goede initiatieven om senioren meer te laten bewegen 

ondersteunen. Wel gaan we hierbij uit van eigen kracht en de inzet 

van sportverenigingen. Zoals het prachtige project Walking Football  

➢ Het faciliteren van de werving van vrijwilligers voor sportieve 

projecten  

  

4.5 Dierenwelzijn  
  
Dieren verdienen ruimte om te bewegen en zijn mens’ grootste vriend. Het hebben van en zorgen 

voor dieren heeft een positieve invloed op het welzijn van de mens. Ook mensen met een laag 

inkomen moeten zich een huisdier kunnen veroorloven en dit medische zorg kunnen bieden. Een 

bezoek aan de dierenarts kan een grote financiële belasting zijn. Onderzocht moet worden of deze 

kosten vergoed kunnen worden via de bijzondere bijstand.   

Ook wilde dieren in onze Helderse natuurgebieden hebben recht op goede leefomstandigheden. Dat 

houdt in bij strenge winters en bij droogte bijvoeren en drinkplaatsen maken.    

 

Een stem op het CDA is een stem voor  

➢ Het stimuleren dat plaatselijke dierenartsen jaarlijks een sterilisatie 

en castratie van honden en katten tegen gereduceerd tarief 

aanbieden  

➢ De steun aan instanties om continuïteit te waarborgen met 

voldoende vrijwilligers, zoals het vogelasiel, Amivedi en de 

dierenambulance  

➢ De stimulans aan verantwoordelijke organisaties om voldoende om 

te zien naar het welzijn van wilde dieren  

➢ Het realiseren van een dierenbegraafplaats, waar dieren een 

waardige laatste rustplaats vinden  
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 5. Beroepsonderwijs en werken  
 

  
5.1 Onderwijs   

 

Onze senioren hebben ons land opgebouwd, maar onze kinderen zijn de toekomst. Het is onze taak 

om hen thuis en op school goed voor te bereiden op hun rol en plek in de samenleving en de 

wereld daarbuiten. Goed onderwijs biedt alle kinderen en jongeren de kans om hun talenten te 

ontwikkelen en uit te groeien tot volwaardige en betrokken inwoners. De samenwerking met het 

bedrijfsleven en technische- en zorginstellingen, biedt Den Helder sterke vakopleidingen. Volledig 

betaalde technische opleidingen op zowel MBO als HBO niveau met baangarantie is wenselijk. 

Inwoners en organisaties zien positieve stappen in het ontwikkelen van hoger onderwijs, met de 

nieuwe masterstudie van Defensie als voornaamste voorbeeld. In overleg met scholen en 

bedrijfsleven moet worden gekeken naar het aanbieden van duidelijke leer-werktrajecten voor die 

leerlingen die binnen het reguliere onderwijs buiten de boot dreigen te vallen. Een goede structuur 

en een toekomstperspectief doen wonderen voor het zelfrespect.  

 

 

 Een stem op het CDA is een stem voor  

➢ Het evalueren en continueren van het samenwerkingsverband 

community college (inclusief maatschappelijke stages), waarbij de 

verbinding tussen maatschappij, bedrijfsleven en onderwijs wordt 

gelegd  

 

➢ Ondersteuning van onderwijsorganisaties in Den Helder om 

kwalitatief goed en aantrekkelijk onderwijs aan te bieden mede als 

extra stimulans om mensen naar Den Helder te doen verhuizen  

  

5.2 Ondernemend Den Helder   
 

Ondernemers zijn gewend zaken zelf op te lossen en hun eigen broek op te houden. Zij zijn de 

drijvende kracht achter vele prachtige projecten in Den Helder. Naast gewoon geld verdienen, 

hebben velen ook een oprechte passie voor de verbetering van Den Helder. De gemeente moet een 

proactieve houding aannemen om ondernemers waar mogelijk te ondersteunen. De kloof tussen 

publiek en privaat bij initiatieven is vaak groot, mogelijk omdat elkaars belangen niet duidelijk zijn. 

Een belangrijk gegeven voor het gemeentebestuur is dat ondernemers de samenwerking in de 

regio steeds belangrijker vinden om zaken aan te pakken.  

  

Een stem op het CDA is een stem voor  

➢ Het behouden en versterken van daadkrachtige en 

verantwoordelijke organisaties als Zeestad, Port of Den Helder, Den 

Helder Airport en Willemsoord  

➢ Het beter begeleiden van initiatieven van ondernemers, waarvoor 

zij de gemeente nodig hebben  

➢ Een actieve benadering van ondernemersorganisaties bij discussies 

over Helderse aangelegenheden   

➢ Een aanpassing in het aanbestedingsbeleid voor meer aandacht 

voor lokale bedrijven en een nadruk op local content bij het 

aanschaffen van materiaal door de gemeente  

➢ Versterken van regionale samenwerking, waar mogelijk samen met 

ondernemers.  
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5.3 Lucht- en zeehaven   
  

Den Helder is al jaren de pitstop haven van wereldwijde klasse en een perfecte uitvalsbasis. De 

haven met onze visserij, de offshore en Defensie is dé economische basis van Den Helder. Alles 

moet in het werk gesteld worden om de strategische infrastructuur van de Koninklijke Marine, de 

offshore haven en de luchthaven optimaal te benutten, aangevuld met de bijbehorende faciliteiten. 

Het nieuwe maritieme beveiligingsregime heeft in de praktijk ook gevolgen voor de Helderse 

haven.   

  

Offshore en visserij dienen bij de herstructurering van de haven door middel van inspraak 

betrokken te worden. De visserij verdient blijvend steun, zeker nu de Brexit mogelijke negatieve 

gevolgen met zich meebrengt. Het behoud van een zelfstandige visafslag is belangrijk voor de  

Helderse identiteit en de regionale economie. Een alternatief is er niet, aangezien kotters niet in 

Den Oever kunnen komen en het lossen van vis op Texel zorgt voor extra vervoer van 

vrachtwagens langs de binnenstad.  

  

Daarnaast moet er een sterke lobby zijn om Den Helder mee te laten profiteren van de nieuwe 

investeringen bij Defensie. Nieuwe schepen moeten in Den Helder onderhouden worden, wat direct 

werkgelegenheid oplevert.  

  

Ondernemer: ‘Voor Den Helder is de combinatie zeehaven en luchthaven van essentieel belang. 

Dat ziet iedereen. Vergeet niet de derde modaliteit van onze stad: de weginfrastructuur!’  
  

  

Een stem op het CDA is een stem voor  

➢ Het ondersteunen en waar nodig faciliteren van het krachtige 

Maritiem en Technisch bedrijfsleven, gekoppeld aan het stimuleren 

van vraaggestuurd onderwijs voor technisch personeel via 

Tech@Connect. Doel is duurzaam voorzien van kwalitatief 

hoogwaardig personeel in de regio  

➢ Het verder uitbouwen van de North Sea Energy Gateway en de 

steun aan PoDH, DHA en het overige bedrijfsleven om een stevige 

positie te creëren in de offshore wind sector  

➢ Een stevige lobby rondom het ‘In Nederland bouwen, in Den Helder 

onderhouden’ van de Zr.Ms. schepen  

➢ Het gezamenlijk lobbyen om de werkplekken (verrommeling) van 

het Hoogheemraadschap langs het Noord-Hollandskanaal op te 

heffen en te concentreren op Kooyhaven. Dit verbetert de 

uitstraling van het gebied langs de N9 en geeft een invulling aan 

Kooyhaven  
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5.4 Detailhandel   
  

Het gaat beter met de binnenstad. Dat is essentieel en het verdient de hoogste prioriteit om dit 

voort te zetten. Kwaliteit en compactheid staan daarbij centraal.  

Het Ravelijncenter is een aantrekkelijk winkelgebied. Dit moet zo blijven en versterkt worden door 

concentratie van perifere detailhandel. Zo kan de regionale functie versterkt worden.  De 

winkelcentra zijn grotendeels op orde en dat moet zo blijven.  

  

Ondernemer: ‘De rivaliteit tussen het Ravelijncenter en de binnenstad/winkelcentra is een 
nondiscussie. Niet één, maar al deze gebieden zijn belangrijk, ten gunste van de hele stad en de 
positie in de regio.’  
  

De gemeente moet haar verantwoordelijkheid adequaat nemen, waar het gaat om het op peil 

brengen en houden van de winkelgebieden. De optimalisatie van het parkeerterrein in De Schooten 

vraagt, bijvoorbeeld, om een versnelde aanpak.  

Ter versterking van winkelgebieden moet de versnippering van diensten vanuit huis zoveel 

mogelijk worden voorkomen. Temeer nu er veel leegstand is in winkelgebieden en de parkeerdruk 

in de straat al groot genoeg is. Winkeliers houden moeilijk het hoofd boven water, mede door 

oneerlijke concurrentie door verbrokkeling.  

  

Het vergroten van de attractiviteit van de binnenstad en het sturen op een compacte kern, met 

transformatie van locaties, is belangrijk. Meer mensen in een compacter gebied, verhoogt de 

gezelligheid.  

Op een aantal plekken in de stad is sprake van perifere detailhandel (o.a. Burg. Ritmeesterweg en 

IJsselmeerstraat). Een concentratie hiervan op het Ravelijncenter maakt dat gebied aantrekkelijker 

en zorgt ook voor meer klanten uit de regio. De gemeente kan dit stimuleren en ondersteunen.  

  

  

  

Een stem op het CDA is een stem voor  

➢ Het blijvend stimuleren richting een zeer compact winkelgebied 

in de binnenstad, door het herbestemmen van winkels in de 

Spoorstraat en de transformatie van locaties  

➢ Het stimuleren van initiatieven om winkelgebieden te versterken 

door concentratie en het tegengaan van versnippering in de wijk   

➢ Steun aan particulier initiatief voor transformatie van gebieden, 

door verplaatsing van perifere detailhandel naar het 

Ravelijncenter  
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5.5 Agrarisch Den Helder   
  

De agrarische sector levert een grote bijdrage aan de gemeente Den Helder. Enerzijds genieten wij 

allemaal van de prachtige bloemenvelden en aan de andere kant genereert de agrarische sector 

werkgelegenheid.    

De modernisering van teelt en technieken alsmede de hoge investeringen zorgen ervoor dat de 

schaalvergroting in deze sector de komende jaren verder doorzet.    

De toekomst van de agrarische sector met groei en overdracht aan de nieuwe generatie verdient 

blijvend steun.  

  

Een stem op het CDA is een stem voor  

➢ Vlotte doorloop van procedures om vrijgekomen bedrijfsgebouwen 

eenvoudig een andere invulling te geven  

➢ Verruiming van mogelijkheden tot huisvesting van 

seizoenarbeiders zodat bedrijven hun bedrijfsvoering kunnen 

blijven uitvoeren  

➢ Snelle internetverbindingen in het buitengebied  

➢ Zonneweide en windenergie op kleine schaal faciliteren, zonder 

horizonvervuiling op te lopen  

➢ Het beperken van de verplichting voor gemeentelijke inschrijving 

van seizoenarbeiders die kortstondig werken in Den Helder  
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6. Bewoners, recreanten & toeristen 
 

De zee, haar strand, de unieke duinen en onze prachtige bollenvelden trekken ieder jaar meer en 

meer inwoners, toeristen en recreanten. Ook het historisch (varend) erfgoed trekt veel bekijks. De 

Stelling en Willemsoord moeten zich nog meer ontwikkelen als trekpleister voor toeristen. Dit 

erfgoed draagt bij aan de authenticiteit en identiteit van de stad en verdient aandacht.  

 

  

6.1 Zee, strand en duinen  
  

Den Helder is trots op haar mooie stranden en duingebieden. Waar mogelijk en nodig willen wij dit 

blijvend versterken om het nog beter te maken. De aantrekkingskracht is groot en Den Helder en 

Julianadorp moeten zich meer en meer onderscheiden van de rest van Nederland. Goede 

voorbeelden zijn de mooiste strandbewakingspost van Nederland en de aantrekkelijke 

strandhuisjes bij Julianadorp.  

  

Een stem op het CDA is een stem voor  

➢ Stimuleren en ondersteunen van particuliere initiatieven voor 

vernieuwende en onderscheidende voorzieningen op het strand of 

in de zee  

➢ Het verder ontwikkelen van nieuwe reddingsposten bij de 

strandslagen Duinoord en de Zandloper  

  

  

6.2 Den Helder door water en over wegen  
  

De inwoners van Den Helder maken samen met de toeristen dagelijks gebruik van de vele 

fietspaden die Den Helder rijk is. Maar niet alleen fietsen, ook wandelen en kanovaren scoren goed 

als sportieve dagbesteding. Hiervoor is het belangrijk dat de infrastructuur op een goede manier 

aansluit. Om Den Helder als nautische toeristenstad op de kaart te zetten hoort de mogelijkheid 

een geheel rondje te varen, door de gehele stad.   

  

  

Een stem op het CDA is een stem voor  

➢ Permanente en veilige fietsroutes vanuit Vogelzand door 

Ooghduyne naar de strandslagen  

➢ Het doortrekken van de fiets-kanoroute naar de Callantsoogervaart 

en richting kanaal om uiteindelijk een rondje Den Helder te kunnen 

varen  
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6.3 Overnachten in Den Helder    
  

Den Helder heeft diverse mogelijkheden voor toeristische overnachtingen. Van (mini)campings, 

hotels, B&B’s tot en met vakantieparken van grote bekende organisaties.   

  

De afgelopen jaren is veel discussie ontstaan over de hoeveelheid kampeerplaatsen bij een 

boerencamping en/of minicamping. Het CDA wil hierin duidelijkheid voor ondernemers en toeristen. 

Hiervoor willen wij overnachtingen limiteren tot een aanvaardbaar maximumaantal overnachtingen 

per jaar. Met het limiteren van overnachting op jaarbasis kan de gemeente beter inspringen op 

specifieke evenementen die extra toeristen aantrekt zoals SAIL Den Helder.  

   

  

Een stem op het CDA is een stem voor  

➢ Een proactieve houding van de gemeente met betrekking tot het 

ondersteunen van initiatieven die het zorgtoerisme in onze stad 

ontwikkelen  

➢ Het reguleren van het parkeren langs de duinen door strandhuis 
recreanten zodat er voldoende parkeerruimte voor 
strandbezoekers blijft  

 

➢ De verdere ontwikkeling van het Loopuytpark als kern voor 
inwoners en bezoekers van Julianadorp.   

 

➢ Het ondersteunen van initiatieven met betrekking tot het bijzonder 

overnachten in Den Helder  
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  7. Verkeer  

  
  
Veel mensen, jong en oud, reizen dagelijks vanuit Den Helder naar hun school of werk. Deze 

mensen ondervinden bij zowel persoonlijk vervoer als openbaar vervoer nog te veel hinder.  Er 

valt veel te winnen binnen de gemeentegrenzen van Den Helder. De parkeertarieven zijn 

bijgesteld maar of deze aanpassing de wenselijke verandering is voor inwoners vragen wij ons af. 

Wij willen een goed eenduidig parkeerbeleid waar iedereen van profiteert: inwoners, detailhandel 

en haar personeel maar ook de bezoekers aan de binnenstad.   

  

Het Texelverkeer legt een grote druk op onze stad en belemmert de bereikbaarheid van stad en 

haven. De oplossing is het vroegtijdig scheiden van verkeersstromen (Defensie-, haven-, Texel- & 

stadsverkeer) en het leiden van verkeer met dynamisch verkeersmanagement.   

  

Ondernemer: ‘Er ligt inmiddels 20 jaar aan onderzoeken voor verschillende oplossingen. Wanneer 
neemt de gemeente nu haar verantwoordelijkheid en trekt samen met Provincie, regiogemeenten, 

havenbedrijfsleven, Defensie en TESO op om te komen tot een duurzame oplossing.’  

  

Een goede bereikbaarheid via alle toegangswegen naar de Kop van Noord-Holland is van belang 

voor de economische kansen en ontwikkelingen van de Noordkop. Veiligheid is daarbij belangrijk, 

maar zeker ook een vlotte doorstroming, mede vanwege milieudoelstellingen. De rotondes langs de 

N99, bijvoorbeeld, zorgen voor meer uitstoot van uitlaatgassen door vrachtwagens. Voor een 

betere doorstroming en vanwege milieudoelstellingen moet deze weg in de toekomst aangepast 

worden.  

  

Toegankelijkheid is tevens van belang, wij willen allemaal mobiel blijven en gebruik kunnen maken 

van de fiets of het openbaar vervoer. Hierbij willen wij niet tegen allerlei blokkades, zoals te hoge 

drempels bij bushaltes voor rollators, aanlopen. Bij het ontwikkelingen van nieuwe infrastructuur 

moet toegankelijkheid altijd in het vaandel staan.   

  

Een stem op het CDA is een stem voor  

➢ Het stevig inzetten op een overleg om spoedig te komen tot dé 

oplossing voor de ontsluiting van de stad (N250) en een besluit om 

te werken richting de uitvoering. De inzet in deze periode is een 

besluit op een definitief Go-moment  

➢ Een lobby op de N9. Deze moet door de Provincie overgenomen 

worden van het Rijk, inclusief de benodigde middelen om de twee 

resterende knelpunten (Sint Maartensvlotbrug en Burgervlotbrug) 

te verhelpen. De regio zet samen met de Provincie een lobby op 

richting het Rijk voor een structureel betere verbinding langs het 

Noord-Hollandskanaal, ook voor zwaar verkeer. De aankomende 

periode gaan wij voor een definitief besluit  

➢ Infrastructuur zodat alle weggebruikers op een veilige manier deel 

uit maken van het verkeer, van het weghalen van drempels voor 

rollators dan wel rolstoelen tot het aanpakken van gevaarlijke 

verkeersituaties  

➢ Consequent beleid ten aanzien van voorrangsregels voor fietsers 

gebaseerd op de landelijke norm  

 

➢ Infrastructuur voor de agrarische sector moet geschikt zijn om hun 

werkzaamheden uit te kunnen vervoeren met zo min mogelijk 

overlast voor andere weggebruikers  
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  8. Degelijk financieel beleid   
  
  
Het geld dat de gemeente tot haar beschikking heeft is belastinggeld, en belastinggeld komt van 

ons allemaal. Het is dus is het belangrijk dat de gemeente behoedzaam met deze gelden omgaat. 

Vanuit de basisgedachte van het CDA staat degelijk en behoedzaam financieel beleid hoog in het 

vaandel. Een gemeente moet solidair zijn met de toekomstige generatie.   

Dit betekent dat de gemeente rekeningen niet naar de volgende generatie doorschuift.  Dit 

betekent ook dat structurele uitgaven enkel met de gemeentelijke structurele inkomsten 

betaald worden.  

  

  

Het CDA staat voor een transparant en kloppend begrotingsbeleid. Om enkele investeringen te 

doen worden in 2018 miljoenen ingezet die niet voortvloeien uit structurele inkomsten. Dit is niet in 

lijn met de gedachte van het CDA, waarbij uitgaven gedekt moeten worden vanuit inkomsten. 

Daarnaast is er in de huidige situatie te weinig inzicht in eventuele verborgen risico’s. Het is voor 

het CDA essentieel dat alle risico’s van lopende en toekomstige dossiers inzichtelijk zijn. U als 

inwoners moet erop kunnen vertrouwen dat de gemeente verantwoordelijk en behoedzaam met uw 

geld omgaat.   

  

 Behoedzaam financieel beleid is niet de alleen maar de hand op de knip houden. Het CDA wil met 

concrete plannen inzetten op Europese gelden, maar ook op fondsen van Rijk en Provincie. We 

hebben goede contacten in Haarlem, Den Haag en Brussel en zullen hen blijvend wijzen op de vele 

mogelijkheden die onze stad biedt.  
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Colofon 
 

 

Dit is een uniek programma wat tot stand gekomen is door en voor de inwoners. 

 

Wij willen via deze weg alle betrokkenen van harte bedanken. 

 

De verschillende zorginstellingen, ouderenorganisaties, mensen van de werkvloer, het bedrijfsleven 

in de stad, het bedrijfsleven in de haven, de agrariërs van onze stad, de verkeersbonden, de 

culturele instellingen, de scholen, sportinstellingen, ondernemers, jongerenorganisaties en alle 

Heefandere personen die gesproken zijn. 

 

Ook veel deel dank voor al de CDA’ers die Den Helder doorgekruist zijn en met ‘’de stad’’ 

gesproken hebben. 

 

Dit programma is samen geschreven.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U leest meer over onze activiteiten op: 

     www.twitter.com/cdadenhelder 

     www.facebook.com/cda.denhelder 

  www.cda.nl/noord-holland/den-helder/ 
 

Heeft u een vraag over het programma of een algemene vraag?  

Neem contact met ons op. 

cdadenhelder@gmail.com  

mailto:cdadenhelder@gmail.com

