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Volledig Partij Programma 

BESTUUR. 

Voor de democratie is vertrouwen tussen de burger en de gemeente een essentiëeel. Met behoorlijk 
bestuur herstellen wij het vertrouwen van burgers in het gemeentebestuur. 

Een democratie kan niet werken zonder betrouwbaarheid en herkenbaarheid. Een betrouwbare partij 
geeft richting. Richting betekent samenwerking en afstemming met burgers en instellingen in de 
gemeente. 

Wij gaan burgers door middel van participatie, bij beleidsvorming, uitvoering en evaluatie betrekken. 
Wij gaan nadrukkelijk de vragen, problemen, kansen en initiatieven van burgers meewegen om onze 
gemeente een goede leefomgeving te laten zijn. 

De regierol van de gemeente wordt steeds belangrijker. De gemeenteraad stelt, in het duale stelsel, 
kaders en controleert en vertegenwoordigt de inwoners. 

Wij zijn open en duidelijk, ook in dat wat niet kan en mag. Normen en waarden, handhaven en 
verantwoorden. 

Wij staan voor een dienstbare gemeente – het college, de gemeenteraad en de ambtelijke 
organisatie - versterken het vertrouwen van de burger.  

Communicatie en consultatie zal de basis zijn voor vertrouwen. De communicatie mogelijkheden 
van het internet worden ten volle benut. 

De uitvoering van gemeentelijke taken wordt zo dicht mogelijk op het dagelijks leven van burgers 
geënt. 

DE GEMEENTERAAD. 

De gemeenteraad vertegenwoordigt de bevolking in het gemeentebestuur. Zij is het algemeen 
bestuur en stelt de hoofdlijnen van het beleid vast. Grote plannen op het gebied van ruimtelijke 
ontwikkeling, economie, welzijn, verkeer etc. worden uitgevoerd nadat een meerderheid van de raad 
voor heeft gestemd. De raad besluit hoe het geld, waarover de gemeente beschikt, wordt besteed. De 
raad controleert het college van B&W. De leden van de raad worden om de vier jaar door de Helderse 
bevolking gekozen. De vergaderingen van de raad zijn openbaar. Helderse burgers kunnen aan het 
begin van de vergadering inspreken. 

Wij zullen de rol van de gemeenteraad versterken. De kwalitatieve mogelijkheden van de griffie worden 
daartoe worden uitgebreid. 

De raad vereist actieve informatie door het college. In tussentijdse rapportages, parallel aan de 
budgetcyclus, zal het college inzicht geven in de voortgang, financieel en beleidsmatig, van het behalen 
van de gestelde doelen en het door hem verricht bestuur 

Wij betrekken de burgers nadrukkelijk bij de totstandkoming van beslissingen. Wij zullen open en 
actief informatie uitwisselen tussen bestuur en burgers. Wij betrekken de burgers directer bij wat er 
gebeurt in hun eigen leefomgeving, hun wijk of buurt. Participatie en consultatie komen hierbij ten 
volle tot hun recht. 

Wij streven intensiveren de wijkgerichte dienstverlening. In de komende periode zal, moeten 
worden voortbouwend op bestaande vormen van wijkgericht werken. De wijkgerichte oriëntatie 
verwachten wij overigens niet alleen van onze eigen organisatie maar ook van andere partners, 
zoals politie, justitie en maatschappelijke instellingen. 

Doelgerichte communicatie vraagt investeringen. Moderne informatie- en communicatietechnieken, 
naast de bestaande, nog onmisbare traditionele middelen, worden gebruikt.  
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Kaderstelling is primair een rol van de raad. Dat betekent dat de raad betrokken is bij de opzet en 
aanpak van de interactieve processen. Naast interactief bestuur kan een referendum een 
instrument zijn om draagvlak te creëren. Daarbij zijn wij niet alleen voor raadgevende maar ook voor 
raadplegende referenda. 

Verantwoorden is het sluitstuk van het politieke proces, Verantwoording van het college in de richting 
van de Raad en de inwoners. Daarbij gaat het zowel om de bereikte resultaten als om de kwaliteit van 
de publieke dienstverlening. 

Heldere beleidsdoelstellingen en, daar waar mogelijk, meetbare resultaten zijn een vereiste. 
Daarbinnen geven wij nadrukkelijke aandacht voor de effectiviteit van de uitvoering. 

Wij willen de Rekenkamercommissie evolueren tot een onafhankelijke gemeentelijke Rekenkamer. 

Voor een goed werkende gemeente, die kwaliteit levert aan de burgers, verzorgen wij een goede en 
operationele ambtelijke organisatie. 

Wij verzorgen een efficiënte inzet van de personele en financiële middelen, zowel binnen de 
gemeentelijke organisatie als ook bij derden. Samenwerking en afstemming tussen partijen, of het nu 
gaat om sociaal-cultureel werk, maatschappelijke dienstverlening, sport of cultuur, zijn daarvoor een 
eerste vereiste. 

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 

Het verzorgen van veiligheid is een kerntaak van de overheid. Veiligheid is een basisvoorwaarde voor 
een samenleving waarin mensen elkaar kunnen vertrouwen, zich verbonden voelen en vrij kunnen 
zijn. 

Wij pakken veiligheidsvraagstukken (criminaliteit, verkeer, sociale veiligheid) aan door een 
doelgerichte samenwerking van de betrokken primaire (politie en OMM) en secundaire partners. Het 
ontstaan van strafbare feiten moet worden voorkomen. De daaruit voortvloeiende schade moet 
worden beperkt. Tevens willen wij zero tolerance voor misdragingen. 

Er moet systematisch en samenhangend aan het behoud en verbetering van de lokale veiligheid in al 
haar facetten worden gewerkt. 

Voor alle wijken worden, onder regie van de gemeente, door de betrokken partners met de 
wijkbewoners realiseerbare doelstellingen geformuleerd. Daarbij staan ons een effectieve 
samenwerking (netwerkvorming) voor ogen, waarbij alle partijen werken vanuit heldere doelstellingen 
en in de tijd geplaatste plannen. 

Wat betreft de rol van justitie blijven we voor de stad inzetten op "politie in de buurt". 
Wij willen komen tot een aanmerkelijke uitbreiding van de politieformatie voor onze gemeente zodat 
het gebiedsgebonden werken in de dagelijkse praktijk en voor de gehele stad gestalte krijgt. Daarvoor 
is nodig dat meer dan nu door de politie prioriteit wordt gelegd bij het werken in de wijk. Dit betekent 
dat in goed overleg tussen politie en gemeente afwegingen gemaakt moeten worden over de (omvang 
van) de inzet van politie bij evenementen etc. 

Wij willen op bedrijfsterreinen waar geen sprake is van bewoning aan de daar gevestigde bedrijven de 
ruimte geven om, aanvullend op particuliere bewakingsdiensten resp. door de bedrijven getroffen 
preventieve maatregelen, de veiligheid voor hun goederen te vergroten door de plaatsing van 
camera’s. Ook op bedrijfsterreinen waar wel sprake is van bewoning willen wij, mits alle bewoners, 
gelet op de bescherming van hun privacy, daarmee instemmen extra bewaking met camera’s mogelijk 
maken. 

Drugsproblematiek en het beleid rond coffeeshops, alcohol en gokken, spelen een belangrijke rol 
binnen het thema veiligheid. Vooral door preventie, voorlichting en handhaving van regelgeving willen 
wij het drugs- en alcoholgebruik en het gokken beheersen en de daaruit voortvloeiende overlast 
terugdringen. 

Wij willen coffeeshops verbieden. De verkoop van drugs bij scholen moet worden voorkomen. 
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Sociale controle, ongeacht religie of cultuur zorgt er ook voor dat we ons verbonden voelen met buurt, 
stad en uitgaansgebied. Hierdoor zullen risicogroepen, huiselijk geweld en vereenzaamden eerder 
worden gesignaleerd en kan er eerder ingegrepen worden. In onze samenleving zijn mensen 
ongeacht herkomst, cultuur, religie of sekse veilig en gelijkwaardig. 

INFRASTRUCTUUR 

De bereikbaarheid, toegankelijkheid van de stad en met auto, fiets, te voet en per openbaar vervoer moet 
verbeterd worden. De bereikbaarheid en toegankelijkheid van de binnenstad vraagt echter een 
specifieke uitwerking. De parkeerproblematiek moet met voorrang worden opgelost. Het structuurplan 
Stadshart zal daartoe bestemmingsplannen met oplossingen moeten bieden. 

Wij besteden bijzondere zorg aan de infrastructuur en parkeervoorzieningen in het stadshart tijdens de 
uitvoering van de stedelijke vernieuwing. Daarbij worden de belangen van alle betrokken beschermd. 

Zowel het gemeentelijke als het provinciale wegennet is achtergebleven bij de noden die het 
gemotoriseerde verkeer stelt. De verbreding van het enkelspoor tot een dubbelspoor, het doortrekken 
van de 4-baans autoweg en de handhaving van de luchtverkeerswegen hebben prioriteit. 

De veiligheid van schoolgaande kinderen ligt ons na aan het hart. Daarom dienen bij scholen 
planmatig veilige verkeersroutes te worden aangelegd. De hoeveelheid, kwaliteit en veiligheid van de 
fiets- en wandelverbindingen heeft hoge prioriteit. 

Omdat het lokale openbaarvervoer van sociaal-maatschappelijk en economische waarde is streven wij 
naar een hoge verzorgingsgraad, zowel voor wat de bereikbaarheid als de periodiciteit betreft. 

Op verkeersonveilige kruisingen en/of splitsingen dienen rotondes te worden aangelegd. Tevens moet 
het verbeteren van de verkeersonveiligheid van routes voor gemotoriseerd, ongemotoriseerd en 
voetgangersverkeer prioriteit hebben. 

Het uitbreiden van het spoorwegnet naar Julianadorp is een essentiële investering in de communicatie 
met het achterland. 

Julianadorp moet worden ontsloten door een nieuwe wegverbinding met Den Helder. 

ECONOMIE. 

De Maritieme Stad Den Helder ligt op de noordelijke tip van Noord-Holland. Dit en de afstand tot de 
Randstad en andere gebieden met een sterke industriële en economische kracht vraagt inspanning 
voor het handhaven of versterken van de economie en daarmee de werkgelegenheid. 

Werk is van groot belang voor de ontplooiing van mensen en ook voor de ontwikkeling van de stad. 
Betaald werk is het belangrijkste instrument voor financiële onafhankelijkheid. 

Wij scheppen voorwaarden om aan de vraag van de beroepsbevolking en werkgevers te voldoen. 
Het is hierbij van belang om ruimte te scheppen voor evenwichtige en duurzame economische 
ontwikkelingen. Daartoe moet een meer integrale samenhang van onderwijs en arbeidsmarktbeleid 
worden bevorderd. 

Wij bevorderen de ontwikkeling van Den Helder op de economische markt. Dat vereist 
aanpassing van haven en binnenhaven aan de eisen van de energie industrie, bevordering van 
het toerisme, van creatieve bedrijvigheid en zakelijke dienstverlening.  

Economie vraagt een voortdurende aanpassing van de digitale infrastructuur aan de modernste eisen 
van de tijd. 

Voor het aanbod aan ruimte voor bedrijven moet worden ingezet op revitalisering van bestaande 
bedrijfsterreinen. Bij de revitalisering en herstructurering van de bestaande en inrichting van nieuwe 
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ruimte voor bedrijven wordt ingezet op duurzaamheid, intensief ruimtegebruik en schone industrie. 

De binnenstedelijke bedrijfsterreinen hebben een belangrijke functie voor de vervulling van de 
doelstellingen op het gebied van ruimte voor bedrijvigheid in en nabij de buurt en zijn daarmee 
aanvullend op andere plannen met betrekking tot de ontwikkeling van buurteconomie. 

Het is van belang dat de ontwikkeling van de middenstand wordt gefaciliteerd. 

Julianadorp, een groeiende kern, dient te worden gesteund in haar ontwikkeling tot een zelfdragende 
wijk. Het gegeven dat het te afhankelijk is van diensten verleend door de regio en de oude stad is 
hiervoor een belangrijke motivatie. De ontwikkeling van Julianadorp dient in samenhang met de 
ontwikkeling van Den Helder te geschieden. Wij willen het uiteen vallen van de gemeente in twee 
delen voorkomen. 

Op het gebied van de economische ontwikkeling moet nauw worden samengewerkt met de 
gemeenten in de Regio. 

Willemsoord moet worden ontwikkeld tot stadsdeel. 

WERK 

Het werkgelegenheid- en arbeidsmarktbeleid moeten meer op elkaar afgestemd worden. De 
gemeente vervult daarbij de regierol met als belangrijke partners de werkgevers- en 
werknemersorganisaties en het beroepsonderwijs. 

De werkwijze die is ontwikkeld om werklozen weer zo snel mogelijk toe te leiden naar de arbeidsmarkt 
moet worden verbeterd. 

Er moet geïnvesteerd worden in de groei van het gemiddelde inkomen. Dit door bevordering van de 
economische groei en de werkgelegenheid. 

Het is essentieel dat de verbindingen over het water, door de lucht, over de weg, over het spoor en 
door de kabel verbeterd worden. 

De economie moet worden ingericht op een krimpend inwonertal. 

Er moet, om inzicht te verwerven in de eigenschappen en processen van en in onze lokale economie, 
een lokaal sociaal-economisch planbureau worden opgericht. 

Er moet een uitnodigend vestigingsbeleid voor bedrijven zijn, gekoppeld aan een optimale ruimtelijke 
infrastructuur, voldoende bedrijfsruimte op goed bereikbare locaties. In het bijzonder is samenwerking 
met de regio hierbij van belang. 

Bij verplaatsing van de TESO dient er een toeristische bootverbinding met Oudeschild op Texel te 
komen. 

Het vliegveld De Kooy moet zich vrij kunnen ontwikkelen. Vooral het nationale vliegverkeer biedt 
kansen. 

De havenfaciliteit moet worden uitgebreid en verbeterd, vooral  met betrekking tot de 

energieindustrie 

TOERISME EN RECREATIE 

Den Helder heeft voor toerisme en recreatie veel te bieden. Het toerisme speelt een belangrijke 
economische rol en dient gefaciliteerd te worden. Wij denken daarbij in het bijzonder aan de zee, het 
strand, de natuurgebieden en de toeristische havens. Het aanleggen van havens voor de zeezeilvaart 
heeft onze bijzondere steun. Stedelijke ontwikkeling en grondgebruik door de agrarische sector en het 
toerisme vereisen een evenwichtige uitwerking, waarbij kwaliteit voor kwantiteit moet gaan. De zorg 
voor het milieu vraagt extra inspanningen. 
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ONDERWIJS 

Wij vinden kwalitatief hoogstaand en veelsoortig onderwijs van groot belang. Daarom dient in het 
bijzonder aan onderstaande onderwerpen bijzondere aandacht te worden besteed. 

 Het meerkansen beleid voor autochtone- en allochtone kinderen. 
 De “brede school” . 
 Samenwerking van onderwijsinstellingen, ter verhoging van effectiviteit en efficiëntie. 
 Er moet geïnvesteerd worden in volwassenen- en oudereneducatie door het Regionaal Opleidings 
Centrum (ROC). 
 Aanpassing, modernisering en waar nodig uitbreiding van het onderwijs. 
 De ontwikkeling van het middelbare onderwijs in Julianadorp en Den Helder moet worden 
voortgezet naar volledigheid. 
 De opvoedingsondersteuning, voorschoolse programma’ s (peuteropvang), hulpverlening, 
aanvullende programma’ s op de basisschool en naschoolse opvang. 
 Specifieke projecten voor voortijdige schoolverlaters en de begeleiding naar de arbeidsmarkt. 
 Veilige speel- en verblijfsplekken in de openbare ruimte. 
 De opleidingswensen van hoger opgeleiden. 

De gemeente dient zich te beijveren voor de terugkeer van het Hoger Beroeps Onderwijs. De jeugd 
kan daardoor beter voor Den Helder worden behouden. 

CULTUUR en RECREATIE. 

Cultuur en kunst is belangrijk voor de samenleving. Het culturele klimaat draagt in belangrijke mate bij 
tot het leefklimaat in onze stad. 

Sport, sociaal cultureel werk en cultuur zijn belangrijk. 

Wij vinden kunstbeoefening door de bevolking van het grootste belang en willen daartoe meer 
uitgebreide voorwaarden scheppen. 

Ook zetten wij in op een kwalitatief goede basis, zowel in huisvesting als in laagdrempelige 
toegankelijkheid, van de bibliotheek, met naast een centrale voorziening decentrale voorzieningen. 

Evenementen nemen een belangrijke plaats in het culturele aanbod in onze stad in, zij dragen bij aan 
de levendigheid van onze stad, hebben stadspromotionele waarde en hebben toeristische en 
economische spin-off effecten. Wij willen in de komende periode inzetten op behoud van de 
evenementen en daar waar sprake is van knelpunten, in overleg met de organisatoren zoeken naar 
maatgerichte oplossingen. 

Wij signaleren dat sprake is van onevenwichtigheid in de gemeentelijke subsidiering. Belangrijk is ook 
het creëren van een evenementvriendelijk klimaat, waarbij de gemeente voorwaardenscheppend 
uiting geeft aan zijn waardering voor het door de organisatoren, vaak vrijwilligers, verzette werk. Dat 
speelt niet alleen bij de grootschalige evenementen, maar misschien nog wel meer bij een groot 
aantal, nieuwe en bestaande, kleinschalige activiteiten. In de sfeer van festivals past ook een 
jongerenfestival. 

De jeugd moet in zijn opvoeding en scholing vertrouwd gemaakt worden met cultuuruitingen. De 
functie van Triade blijft hierbij een belangrijk element. Culturele faciliteit voor de jeugd waar een 
goede, levendige en betaalbare programmering op het gebied van kleinkunst, live muziek, 
dansavonden en workshops tot hun recht kunnen komen. 

Het uitgroeien van de bibliotheek tot een multimediaal communicatie- en informatiecentrum, waarin, 
toegankelijk voor iedere bewoner, uitgebreide digitale voorzieningen beschikbaar moeten zijn, wordt 
ondersteund. 

Het karakter van de oorspronkelijke maritieme arsenaalstad moet in stand worden gehouden. 
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SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. 

Wij willen een zorgzame en duurzame maatschappij, waar plaats is voor jong en oud. 

Uitgangspunten zijn de drie basisbehoeften van elk mens: 
behoefte aan persoonlijke veiligheid en geborgenheid, aan ondersteuning en aan participatie met de 

omringende samenleving 

De hier uit voortvloeiende doelstellingen zijn: 
Zelfredzaamheid; individuele ontplooiingsmogelijkheden; sociale samenhang en activering; deelname 

aan de samenleving 

Dientengevolge: 
 bestrijding van eenzaamheid. Welzijnsactiviteiten zoals sociale activering, ondersteuning van 

vrijwilligers en mantelzorg leveren 
 een betere kwaliteit van leven en houdt mensen langer uit de (veel duurdere) zorg. 
 het voorkomen en bestrijden van sociaal isolement, huiselijk geweld, mishandeling van kinderen en 

ouderen. 
 langer dan vroeger zelfstandig blijven wonen. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat mensen ook 

daadwerkelijk actief kunnen blijven en mee kunnen blijven doen in hun omgeving. Daarvoor zijn 
soms voorzieningen nodig. Denk aan deelname aan activiteiten in de buurt, mensen ontmoeten, 
begeleiding en ondersteuning bij het oplossen van moeilijke situaties. 

 aandacht voor de bestrijding van analfabetisme door het aanbieden van zeer laagdrempelig 
taalonderwijs. 

GEZONDHEID 
Wij willen dat mensen met een langdurige beperking kunnen deelnemen aan de samenleving. Het 
zelfstandig wonen is hiervan een onderdeel. Het is van belang dat betrokken instanties samenwerken 
ter verhoging van effectiviteit en efficiency. De toenemende druk op mantelzorg en vrijwilligers moet 
worden verlicht. 
 
Wij willen een vraaggestuurde gezondheidszorg, waarbij de cliënt / zorgvrager centraal staat. 

De voortgaande ontwikkeling van wijksteunpunten is van groot belang. 

Ter wille van het welzijn van de jeugd zal voorlichting over drugs- en alcohol, SOA’s en Loverboys 
geïntensiveerd moeten worden. 

Het is van groot belang dat de belangen van zorgvragers worden verdedigd tegenover het stelsel van 
zorgaanbieders en zorgfinanciers. 

Vrijwilligerswerk, het sociaal-maatschappelijke cement van de samenleving, wordt gestimuleerd. 

Het systeem van kinderopvang moet toegankelijker, goedkoper en flexibeler worden. 

Wij staan voor een zorgbeleid dat, de keuze van de cliënt en diens welvaren voorop stelt. Dat wonen 
in een aantrekkelijke omgeving bevordert. Dat ten volle gebruik maakt van de mogelijkheden die ICT 
biedt en dat aandacht heeft voor woningaanpassingen. 

ONZE HABITAT 

Milieuzorg is de zorg voor de voorwaarden die een optimaal en gezond leven mogelijk maken en is 
daarom van het grootste belang. De in onze gemeente aanwezige ecologische en milieukwaliteiten 
moeten blijven behouden en waar mogelijk worden versterkt. 

Wij onderkennen het probleem van vervuiling van de openbare ruimte door illegale stort van afval en 
dan met name grof vuil. Het aanbod van grofvuilverzameling met een betaalbaar tarief moet een 
stimulans zijn om grof vuil daar aan te leveren. Wij willen dat de illegale stort door handhaving en 
stimuli wordt teruggedrongen. 
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Wij zetten ons in voor het zorgvuldig omgaan met groen en milieu. Het gebruik van duurzame energie 
wordt gestimuleerd. Wij hechten bijzondere waarde aan natuur- en milieueducatie. 

Het ecologische systeem van de Noordzee en de Waddenzee dient beschermd te worden. 

Het vliegveld De Kooy heeft een voor de regio belangrijke economische waarde en moet daarom in 
staat zijn te kunnen groeien. Echter is het behoud van milieubestendigheid van het vliegveld van groot 
belang. 

Ter wille van het behoud van de habitat is het van belang om verspilling tegen te gaan, energie-
efficiënt en milieuvriendelijk te produceren. 

De instandhouding van de groene voorzieningen binnen de gemeentegrens, in het bijzonder van de 
specifieke landschappen (Huisduiner polder, Duinzoom, de Linie etc.). 

De inrichting van de openbare ruimte en het onderhoud daarvan verdient veel aandacht. De 
groenvoorziening moet aanzienlijk worden verbeterd. 

RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING. 

Het is van het aller hoogste belang dat de binnenstad een grondige renovatie ondergaat. Wij willen 
dat het Uitwerkings Plan Stadshart met voorrang wordt uitgevoerd. Het verkrijgen van externe 
financiering is noodzakelijk en heeft prioriteit. Daartoe gaan wij het rijk, de provincie en ontwikkelaars 
betrekken.  

Voortgaande politieke steun voor het UPS is vereist. Wij zullen daartoe de inwoners consulteren en 
laten participeren.  

De bevolkingskrimp vereist dat het accent van hoeveelheids bouw wordt verlegd naar kwaliteitsbouw. 

De inwoners van de stad in staat moeten worden gesteld om zolang mogelijk in hun eigen wijk te 
blijven wonen. Dit vraagt gedifferentieerd samengestelde wijken met een evenwichtig aanbod van koop- 
en huurwoningen in alle prijsklassen. De corporaties worden gestimuleerd om voldoende woningen 
voor ouderen en starters beschikbaar te hebben. 

In de komende periode zal actief gewerkt worden aan de actualisering van 
bestemmingsplannen. Consultatie van de inwoners is hierbij vereist. 

Bestemmingsplannen zijn een belangrijk instrument om sturing te geven aan de ruimtelijke 
ontwikkeling van de gemeente. In de bestemmingsplannen wordt rekening gehouden met ruimte en 
voorzieningen, afgestemd op de verschillende levensfases van de bewoners. 

Burgers moeten actief worden betrokken bij de ontwikkeling van inrichtingsplannen, zowel bij 
actualisering als bij nieuwe plannen. Bij de ontwikkeling van bestemmingsplannen en daarop 
gebaseerde inrichtingsplannen wordt gestreefd naar zoveel mogelijk behoud van waardevolle 
cultuurhistorische elementen. Er wordt een impuls gegeven aan het welstands- en architectuurbeleid. 

De open vrije ruimten in de gemeente zijn schaarse goederen waarmee zorgvuldig moet worden 
omgegaan. Deze gronden dienen primair uit het oogpunt van stedelijke ontwikkeling met grote zorg 
voor het milieu te worden behandeld. 

Bebouwd Den Helder bestaat uit een samenstel van wijken met ieder een eigen karakter. Goed 
wonen in een aantrekkelijke woonomgeving is van groot belang. De woonfaciliteiten en voorzieningen 
in de wijken dienen te worden aangepast aan de eisen van de tijd door voortdurend onderhoud, 
renovatie en vernieuwing. 

Wijkontwikkelingsplannen dienen gezamenlijk met inwoners, corporaties, maatschappelijke 
organisaties, ondernemers, hulpverleningsorganisaties en andere gebruikers te worden opgesteld. 

Wij willen een stedenbouwkundige / planologische, voor de gehele gemeente samenhangende, visie, 
waaraan bestemmingsplannen mede getoetst en geactualiseerd kunnen worden. 

Een kwalitatief hoogwaardig, aantrekkelijk en levendig stadscentrum met een aangenaam 
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verblijfsklimaat. 

Het kwalitatief versterken van het centrale deel van het centrum rond het Julianaplein. De 

toeleidingswegen naar het centrum naar alle windrichtingen moeten worden gerenoveerd. 

Een oplossing voor leegstand en verpaupering van winkelpanden in het centrum. Het wijzigen van de 
bestemming ervan in “wonen” kan een oplossing zijn. Een forse facelift, nieuwbouw, gevelrenovaties 
en herinrichting van openbare ruimte. 

Veelzijdig en optimale bereikbaarheid. 

Renovatie van de stad binnen de linie, met speciale voorrang panden met een zekere historische 
waarde. Dit verdient ten volle de uitwerking van een samenhangend beleid. 

Ontwikkeling van het centrum passend bij de stadsrenovatie en bijdragend aan ontplooiing en 
recreatie van de inwoners. 

Verbeteren van de toegankelijkheid voor brandweer en ambulances in de wijken. 

Het uitbreiden van parkeermogelijkheden voor inwoners en belanghebbenden. 

Onbetaald parkeren voor inwoners en belanghebbenden, waartoe een sluitend vergunningen- en 
bestemmingssysteem dient te worden ontworpen. 

De stellingen en verdedigingswerken moeten worden in stand gehouden en hersteld. 

Bij de ontwikkeling van Den Helder moet het nautisch historische karakter bewaard blijven en het 
kenmerkende van de woonbebouwing en woonomgeving van de buurten binnen de Linie moet worden 
gehandhaafd. 

WONEN 

De ontwikkeling van het stadshart moet prioriteit krijgen boven die van Julianadorp en Nieuw Den 
Helder. Kwaliteitsverbetering en inbreiding zijn belangrijker dan uitbreiding. 

De bebouwde omgeving moet ruimte bieden aan ons bestaan. De gebruiker en bewoner staan 
centraal, zodat men zich herkent en daarom thuis voelt. De bebouwde omgeving moet terug 
gegeven worden aan de gebruikers. Een belangrijk instrument daartoe is een consequent 
uitgevoerde participatie. 

Iedereen moet gelegenheid hebben om goed en betaalbaar te wonen. Wij willen dat er een 
evenwichtige woonvoorraad komt, die in de behoeften van diverse categorieën woningzoekenden 
voorziet. En dat de gemeente het laatste woord over bouwplannen heeft. 

Wij willen dat de gemeente met de drie corporaties en participatie van de bewoners van Den Helder, 
kwaliteitseisen uitwerkt. 

Wij streven naar volledige basisvoorzieningen zoals scholen, winkels en voorzieningen op het gebied 
van welzijn, gezondheidszorg en recreatie. De gemeente dient constructief contact te hebben met de 
drie corporaties die met de woningtoewijzing zijn belast (Vitalis, Woningbouwvereniging Nieuwe Diep 
en Woningstichting) om die toewijzing sociaal-maatschappelijk effectiever te doen verlopen. 

De prijsklassen van woningen in de stad dienen een afspiegeling te zijn van de inkomensverdeling 
van de bevolking. Beleidskeuzen over de woningvoorraad dienen die afspiegeling te respecteren. 

Er bestaat in Den Helder een tekort aan kwalitatieve huisvesting voor jongeren en ouderen. Daarom 
vinden wij dat huisvesting voor deze groepen voorrang moet hebben en dat in de wijken differentiatie 
in de woningbouw wordt toegepast. 

Met betrekking tot monumentenzorg verwijzen naar de landelijke nota over het monumentenbeleid. 
Monumenten en historische gebouwen moeten worden gekoesterd. 
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FINANCIEEL BELEID. 

Om de gemeentelijke financiën gezond te maken zal in de komende periode nadrukkelijk gekeken 
moeten worden naar ombuigingen en beëindiging van taken en activiteiten. De tering moet naar de 
nering worden gezet. De schuldenlast moet worden teruggedrongen. 
Wij hechten aan een sluitende (meerjaren)begroting om de financiële basis van onze 
Gemeente gezond te maken. Uitgangspunt is een sluitende begroting waarbij middelen om daartoe te 
komen in volgorde zijn: nieuw voor oud, ombuigingsvoorstellen en verhoging van de effectiviteit en 
efficiency van de ambtelijke organisatie. 
Naast inhoudelijke ambities is onze ambitie ook de woonlasten te ontzien. Oud voor nieuw vindt plaats 
in een integrale afweging. Meer nog dan in het verleden moet in de verantwoording van het gevoerde 
beleid een permanente afweging plaatsvinden ten einde te beoordelen of er, in relatie tot de gestelde 
doelen en te behalen resultaten, aanleiding is voor ombuigingen resp. beëindiging. 

Wij willen dat: 
 De belastingdruk voor de inwoners ten gevolge van de uitgaven van de gemeente niet hoger 

mag worden. Evenwichtige gemeente financiën zijn hierbij een belangrijke voorwaarde. 
 De beheersbaarheid van de hoogte en de verdeling van het gemeentelijke budget en een goed 

financieel beleid van groot belang zijn. 
 Het aanwenden van opbrengsten van gemeentelijke belastingen voor medefinanciering van niet 

openbare voorzieningen en projecten alleen verantwoord is als revenuen terugkeren naar de 
openbare middelen. 

 Het terughoudend omgaan met de praktijk van de aanwending van opbrengsten van gemeentelijke 
belastingen voor medefinanciering van voorzieningen of projecten essentieel is. 

SPORT. 

Wij zetten ons in voor een sportbeleid dat is gericht op stimulering van alle bevolkingsgroepen, om 
naar eigen keuze en overeenkomstig aanleg en mogelijkheden verantwoord deel te nemen. Fysieke 
en psychische inspanning is nodig voor de instandhouding van de mens. Sport kan daarin een 
belangrijke rol vervullen. Sport mag geen “instrument” zijn voor integratie doeleinden. 

Voor Sport zijn faciliteiten nodig. Omdat Sport in een primaire behoefte voorziet is het een 
gemeenschapstaak om te zorgen voor de noodzakelijke faciliteiten. Er dient echter wel een evenwicht 
te bestaan tussen de bijdrage, die wordt geleverd door de Gemeente en die wordt geleverd door de 
direct belanghebbenden. 

Bij het bieden van die voorzieningen dient de Gemeente eisen te stellen t.a.v. gezamenlijk gebruik 
door groeperingen die van dezelfde voorzieningen gebruik kunnen maken. Gestreefd moet worden 
naar een zo intensief mogelijk gebruik van de faciliteiten. De bijdrage die de niet commerciële 
gebruikers van faciliteiten in rekening wordt gebracht behoeft niet kostendekkend te zijn. 

Voorzieningen voor exclusieve, dure sporten behoeven door de Gemeente niet geboden te worden. 
Sportfaciliteiten op commerciële basis, zoals sportscholen, verdienen dezelfde steun die ook wordt 
geboden aan commerciële bedrijvigheid, buiten de sport. Sportbeoefening waarbij de spelers worden 
betaald dient te worden gezien als een commerciële bedrijvigheid. Er is geen reden om dit soort 
commerciële instellingen, t.a.v. steun uit gemeenschapsmiddelen, anders te behandelen dan andere 
instellingen op commerciële basis. 

Het sporten in verenigingsverband moet door de Gemeente worden gestimuleerd. Naast de intrinsieke 
waarden van de Sport biedt de vereniging vele nevenwaarden zoals het leren van sociale 
vaardigheden, het dragen van verantwoordelijkheden en het stimuleren van de deelname van het 
individu in de samenleving. Verenigingen die soortgelijke doelstellingen hebben moeten worden 
gestimuleerd om samen te werken, zodat de activiteiten op een hoger niveau kunnen plaatsvinden. 
Oude tegenstellingen, bijvoorbeeld van levensbeschouwelijke aard moeten daarbij worden 
overwonnen. 

Aan sportverenigingen dient slechts subsidie te worden verstrekt voor de uitvoering van het 
programma indien dit nodig is voor het uitvoeren van nieuwe plannen die beogen een betere 
permanente situatie te bereiken met een goede kans van slagen. Subsidies die slechts beogen om de 
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huidige situatie te handhaven passen niet in dit principe. 

Aan de gezondheid van de sportvereniging mag nimmer worden getornd. De sportvereniging mag 
organisatorisch nimmer op afstand worden geplaatst. 

De ontwikkeling van z.g. sportbedrijven, waarin sommige gemeenten de Sport organisatorisch 
afstoten en waarvan de verenigingen dan kostendekkend faciliteiten kunnen huren, moet worden 
bestreden. Dit soort ontwikkelingen ontkent de waarden van de Sport en van de vereniging. 

De Sport dient bestuurlijk te zijn vertegenwoordigd in een Gemeentelijke afdeling waarin het 
gemeentelijke sportbeleid wordt bepaald. Deze organisatie dient ook de aanjager te zijn van 
sportactiviteiten waarin verenigingen samenwerken of die buiten verenigingsverband worden 
gehouden. 

Het huidige Sportservice bureau moet worden gesloten. Dit bureau is ingesteld met subsidie uit de z.g. 
Breedtesportimpuls die binnenkort ten einde loopt. De impuls was volledig gericht op 
doelgroepenbeleid en heeft in feite niets met sport te maken. De subsidies zijn in handen gevallen van 
organisaties in Nederland die zich niet richten op de Sport maar op het z.g. ondersteunen van de 
Sport. Daarvoor worden dit soort bureaus opgericht die zichzelf in stand houden door assistentie aan 
te bieden waar niet om gevraagd wordt. Dat gebeurt overigens landelijk in een netwerk van bureaus 
met dezelfde doelstellingen. Ze helpen vooral elkaar. De sportconsulenten die zijn ondergebracht bij 
dit bureau en die goed werk verrichten bij de scholen moeten in de gemeentelijke sportafdeling 
worden ondergebracht. 

Er dient een Cliëntenraad van sportorganisaties onder de gemeentelijke afdeling voor de Sport te 
worden gevormd. 

Topsport en Breedtesport horen onlosmakelijk bij elkaar. Met Breedtesport wordt bedoeld de Sport die 
bij de club bedreven wordt en die niet van het hoogste niveau in Nederland is. Met Topsport wordt 
bedoeld, de Sport bedreven in de hoogste competitieklassen van de Nederlandse sportbonden. 
Topsport is niet per definitie professionele Sport maar kan dat wel zijn. 

Topsport vervult twee essentiële functies. Topsport biedt de mogelijkheid voor de sporters om zich te 
ontplooien op het hoogste niveau. Topsport biedt promotiekansen; mensen worden gemotiveerd om 
Sport te gaan bedrijven door het zien van Sport op hoog niveau. 

Topsport op zich behoeft door de gemeenschap niet financieel ondersteund te worden omdat 
Topsport voor de organiserende instantie opbrengsten kan genereren die de kosten kunnen dekken. 

Voor individuele sporters kan een bijdrage uit een Topsportfonds nodig zijn om de hoge kosten te 
beperken voor bijvoorbeeld deelname aan evenementen. 

Sport op scholen moet worden bevorderd. Indien het Ministerie van Onderwijs hier onvoldoende 
gewicht aan toekent moet een en ander worden gecompenseerd door de Gemeente. 
Bewegingsonderwijs op jonge leeftijd is essentieel voor het leggen van de basis voor een goede 
gezondheid en is daarom van algemeen belang. De inschakeling van bewegingsconsulenten voor 
scholen, waar de sportdocent door het Ministerie is afgeschaft, is een goede maatregel. Er kan nog 
veel meer dan thans het geval is samenwerking worden gezocht met sportverenigingen bij het geven 
van het bewegingsonderwijs. 

DOELGROEPEN 

Zorg 

In het kader van de decentralisatie van rijksbeleid krijgt de gemeente een grotere verantwoordelijkheid 
op het gebied van gezondheidsbeleid. In een nota lokaal gezondheidsbeleid willen wij onze rol verder 
gestalte geven. Het in gang gezette beleid ter bestrijding van tweedeling in onze samenleving wordt 
gecontinueerd. Wij zetten in op een sociaal, solide en duurzaam armoedebeleid. Wij zullen extra 
inzetten op het stimuleren van het gebruik van de daarvoor ingezette middelen. 
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Ook moet in de komende periode extra werk gemaakt worden van een op de vraag gebaseerde 
aanbodstructuur. Samen met de maatschappelijke partners willen wij komen tot een adequaat, wijk 
georiënteerd aanbod zonder onnodige regelgeving en bureaucratische rompslomp. 

Om meer samenhang te krijgen in de uitvoering van het beleid is samenwerking met andere partijen 
noodzakelijk. Dat betekent ook dat met maatschappelijke instellingen/zorgaanbieders vooraf 
doelgerichte afspraken moeten worden gemaakt. De gemeente moet de regierol oppakken als het 
gaat om het afstemmen van beleid, de uitvoering en de samenwerking. Wij willen dat de 
maatschappelijke instellingen aan het einde van de rit beoordeeld worden op het door hen behaalde 
resultaat. 

Participatie betekent ook mensen zolang en zoveel mogelijk zelfstandig functioneren. Wij willen 
onderzoeken in hoeverre binnen de landelijke regelgeving op het gebied van de WMO lokaal gewerkt 
kan worden met persoonsgeboden budgetten, waarbij de ontvanger zelf de vrijheid heeft om de wijze 
van besteding te bepalen. 

Participatie 

Onze lokale maatschappij is divers van samenstelling. Participatie aan het maatschappelijk leven, in 
welke vorm dan ook, heeft hoge prioriteit. Wij willen dat een ieder -ongeacht zijn of haar etnische 
afkomst, leeftijd, geaardheid- zich betrokken voelt bij de samenleving en daaraan zijn bijdrage levert 
en kan leveren. Wij vinden dat burgers hun verantwoordelijkheid ten aanzien van die samenleving 
moeten oppakken. 

Sommigen hebben hulp nodig om volwaardig aan de samenleving te kunnen deelnemen. Wij willen 
dat ook voor de mensen die tijdelijk of duurzame steun nodig hebben, onze stad een woonplaats biedt 
die een waardig bestaan mogelijk maakt. Om te voorkomen dat mensen tussen schip en ka vallen is 
een sluitend systeem van zorgaanbod (WMO), gebaseerd op de hulpvraag, noodzakelijk. 

Het beleid met betrekking tot de ondersteuning van het vrijwilligerswerk moet worden geïntensiveerd. 
Vrijwilligers zijn een belangrijke factor in het functioneren van onze maatschappij. Naast hun eigen 
participatie als vrijwilliger zorgen zij er ook vaak voor dat anderen kunnen participeren. 

Ouderenbeleid 

Ouderenbeleid staat hoog op de agenda. Daarbij richten wij ons primair op de ouderen die zorg 
behoeven en op de ontwikkeling en uitvoering van preventief beleid dat een beroep op zorg door de 
nu nog vitale senioren voorkomt of zo lang mogelijk uitstelt. 

Met de Contourennota Ouderenbeleid zijn de richtinggevende kaders vastgesteld. Het is zaak deze 
samen met de betrokken instellingen en de ouderen verder in te vullen. Dit betekent op veel terreinen 
een intensivering van het beleid. Ook hier kiezen wij voor een wijkgerichte aanpak, zowel in werkwijze 
van de betrokken instanties als in voorzieningen. 

Basisfilosofie is dat de burgers van onze stad zolang mogelijk in hun eigen omgeving willen blijven 
wonen. Dat vereist dan wel dat er op de verschillende leeftijdscategorieën gerichte voorzieningen zijn 
en dat het woningaanbod en de leefomgeving aansluit op de door de leeftijd veranderde behoeften. 

Wij verwachten van de woningbouwcorporaties dat zij investeren in huisvesting voor senioren. Naast 
de noodzaak om voorzieningen voor ouderen op het gebied van ontmoeten en zorg in de eigen wijk te 
hebben, willen wij in de komende periode ook nadrukkelijk het gebruik van de voorzieningen voor 
ouderen stimuleren. 

Dat betekent: 
 Voldoende persoonsgerichte zorg. 
 Goed en betaalbaar open baar vervoer. 
 Optimale en actieve informatievoorziening. 
 Geen tweedeling tussen werkenden- en niet werkenden. 
 Het opwaarderen van normen en waarden. 
 Zelfbeschikkingsrecht voor ouderen. 
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 Betaalbare en aangepaste woningen. 
 Het tekort aan seniorenwoningen in de sociale sector moet worden weggewerkt. Er moet een 

gevarieerd aanbod aan seniorenwoningen gecreëerd worden. De huur van de 
seniorenwoningen dient voor minder draagkrachtigen uit hun AOW-inkomsten betaald kunnen 
worden. 

 Recreatiemogelijkheden. 
 Ouderen educatie. 
 Veiligheid woningen: voorkomen van ongevallen, inbraak preventie en sociale veiligheid. 

Gebruiksgemak. Toegankelijk en bereikbaar (inclusief rolstoelgebruikers). Aanpasbaarheid 
aan mogelijk latere eisen. 

Jeugdbeleid 

Onderwijs, peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, ontspanning en ontwikkeling buiten school en 
sportbeoefening in het bijzonder moeten op elkaar worden aangesloten. Naast het bieden van kansen 
moet ook zwaar ingezet worden op het voorkomen van problemen vanwege uitval. Vandaar uit willen 
wij uitvoerende instellingen, de ouders en de jeugd faciliteren om aan de slag te gaan. Wij willen de 
samenwerking tussen de instellingen bevorderen, zowel vanuit een oogpunt van efficiency als 
vanwege de te bereiken synergie. Wij streven naar het opzetten en instandhouden van netwerken 
rondom de school, waarbinnen activiteiten kunnen worden georganiseerd die niet binnen de school 
horen maar wel erg belangrijk zijn voor het goed functioneren van het kind. 

Voor de gehele stad streven wij op termijn op wijkniveau naar een clustering van voorzieningen 
rondom het onderwijs en dan met name de basisscholen. Daarnaast opteren wij voor een efficiënt 
ruimtegebruik waardoor niet specifiek voor het onderwijs bestemde ruimtes in school een 
multifunctioneel gebruik hebben. Specifiek voor de aandachtsgebieden zetten wij in op het concept 
van de Brede School als een instrument om met gerichte sociale programma’ s de sociale samenhang 
te bevorderen. 

Jeugdbeleid dient ontwikkeld te worden samen met jongeren. Maar jongeren mogen ook 
aangesproken worden op hun verantwoordelijkheid voor hun houding en gedrag zowel ten opzichte 
van elkaar als ten opzichte van anderen leden van de samenleving. 

Wij ervaren dat jongeren ook zeer wel bereid zijn om de verantwoordelijkheid te nemen voor het 
beheer en de instandhouding van de hun ter beschikking staande voorzieningen en begeleiding van 
activiteiten voor leeftijdgenoten. In sommige gevallen vraagt dat extra begeleiding, of van het 
professionele welzijnswerk of van vrijwilligers, in sommige gevallen kunnen ze het ook alleen heel 
goed redden. 

Voor die participatie zijn verschillende vormen denkbaar. Eventuele initiatieven daartoe vanuit de 
jongeren zullen wij stimuleren. 

Ook met betrekking tot het jeugdbeleid en de voor de verschillende leeftijdscategorieën benodigde 
voorzieningen gaan wij uit van een wijkgeoriënteerde aanpak. In de aandacht van de bestuurs- en 
wijkraden of andersoortige bewonersplatforms voor de wijk mag de jeugd geen vergeten groep zijn. 
Wij willen dan ook dat betrokken raden worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid om de 
jeugd te betrekken bij de ontwikkeling van de wijk. Dat betekent ook dat wij vinden dat accommodaties 
in de wijken ruimte moeten bieden voor activiteiten van de jeugd en dat in incidentele gevallen 
specifiek op de jeugd gerichte voorzieningen worden gerealiseerd. 

Het ingezette integrale preventief jeugdbeleid voor alle jongeren moet worden gecontinueerd en daar 
waar nodig worden geïntensiveerd. Wij verwachten van de corporaties dat zij ook investeren in 
huisvesting voor jongeren. 

Een complete stad vraagt ook op jongeren gerichte uitgaansgelegenheden, daarom moeten, binnen 
de wettelijke mogelijkheden, ook in de uitgaansgebieden van onze gemeente horecavoorzieningen 
kunnen zijn, die aansluiten bij de ideeën en wensen van de jongeren. 

Mensen uit alle windstreken 
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De Helderse samenleving wordt gevormd door mensen uit alle windstreken, vormende een veelheid 
van culturele groeperingen. Deze volksverhuizingen hebben de laatste jaren geleid tot een verstoring 
van het sociaal-maatschappelijk evenwicht. Complicerende factoren daarbij zijn de grote verschillen in 
welvaart en ontwikkeling. Een gevolg is dat verschillende etnische groeperingen, afhankelijk zijn van 
de inzet van de overheersend conservatieve gevestigde orde. De aanwezige verschillende culturen 
hebben nog geen vorm van evenwichtig samenleven gevonden. 
Wij streven naar het herstel van het evenwicht, een herstel dat gebaseerd is op de acceptatie dat 
deze veelheid van culturen als samenleving in zijn geheel aan het herstel moet werken, waarbij de 
problemen van de samenleving in haar geheel worden gezien en, samenwerkend, gewerkt naar een 
nieuwe samenlevingsvorm. 

Dat nieuwe evenwicht zal sociaal-maatschappelijk en cultureel nieuwe kenmerken hebben. Het is dan 
ook essentieel dat het afwegen van de belangen der verschillende culturen geschiedt in het licht van 
het algemeen belang. 

Dierenwelzijn 

De gemeente is verantwoordelijk voor de bescherming van dieren binnen haar grenzen. Het is daarom 
belangrijk dat zij een gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid formuleert. 

De gemeente moet hondenbeleid maken dat gedragen wordt door de inwoners en dat bijdraagt aan 
het welzijn van honden. Overlast van hondenpoep moet worden bestreden met voldoende 
uitlaatplaatsen en plaatsen waar honden los kunnen lopen. Opruimen moet worden gestimuleerd door 
o.a. voorlichting, het plaatsen van automaten met hondenpoepzakjes en meer afvalbakken. 

Gemeenten zijn verplicht om zwervende dieren op te vangen en te verzorgen. De gemeente maakt 
hierover afspraken met organisaties als de dierenambulance, het dierenasiel en andere 
dierenopvangcentra. Die krijgen daartoe voldoende financiële steun. Ook aan de opvang van 
gewonde en zieke dieren draagt de gemeente financieel bij. 

Het beheer van gemeentelijk groen wordt afgestemd op natuurontwikkeling en op de bescherming van 
individuele dieren en hun leefgebieden. Werkzaamheden die dieren kunnen verstoren, zoals het 
kappen van bomen of het uitbaggeren van sloten, vinden niet plaats in het voorjaar en in het 
broedseizoen (1 maart – 1 juli). Dit wordt expliciet in vergunningen opgenomen. 

Wanneer de gemeente plannen ontwikkeld voor ruimtelijke ingrepen of werkzaamheden, is het 
belangrijk dat vooraf goed wordt beoordeeld of er mogelijke nadelige consequenties voor beschermde 
in het wild levende dieren zijn. 

Schade door wild wordt in principe op diervriendelijke wijze tegengegaan en niet door het doden van 
dieren. De gemeente onderzoekt eerst alle alternatieve oplossingen, alvorens tot het vangen en/of 
doden van dieren over te gaan. Alternatieven zijn onder meer het aanbieden van alternatieve 
foerageergebieden of het afschrikken c.q. verjagen van dieren. 


