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S1 1 De gemeente moet minder gebruik 

maken van externe adviesbureaus 
(x) Eens    ( ) Oneens    ( ) Geen van beide    
 

  Toelichting:    
S2 2 Gemeentelijke taken zoals het ophalen 

van huisvuil moeten worden uitbesteed 
aan commerciële bedrijven. 

( ) Eens    (x) Oneens    ( ) Geen van beide    
 

  Toelichting:   Kerntaken niet uithanden geven 
S3 3 Alle openbare informatie van de 

gemeente moet via internet te vinden 
zijn 

(x) Eens    ( ) Oneens    ( ) Geen van beide    
 

  Toelichting:    
S4 4 Er moet een referendum komen over de 

inrichting van het Stadshart 
( ) Eens    (x) Oneens    ( ) Geen van beide    
 

  Toelichting:    
S5 5 Er moet een wethouder komen die 

verantwoordelijk is voor dierenwelzijn 
(x) Eens    ( ) Oneens    ( ) Geen van beide    
 

  Toelichting:    
S6 6 In het weekend moet alle horeca om drie 

uur ‘s nachts sluiten 
(x) Eens    ( ) Oneens    ( ) Geen van beide    
 

  Toelichting:    
S7 7 De gemeente Den Helder moet 

coffeeshops verbieden 
( ) Eens    (x) Oneens    ( ) Geen van beide    
 

  Toelichting:    
S8 8 De gemeente moet eenvoudige taallessen 

aanbieden aan mensen die moeten 
inburgeren 

(x) Eens    ( ) Oneens    ( ) Geen van beide    
 

  Toelichting:    
S9 9 Het vliegveld De Kooij in Den Helder 

mag groeien 
(x) Eens    ( ) Oneens    ( ) Geen van beide    
 

  Toelichting:    
S10 10 De zeehaven in Den Helder mag groeien (x) Eens    ( ) Oneens    ( ) Geen van beide    

 

  Toelichting:    
S11 11 Winkels moeten op zondag gesloten zijn ( ) Eens    (x) Oneens    ( ) Geen van beide    

 

  Toelichting:    
S12 12 Voor de kust van Den Helder moet een 

windmolenpark komen 
( ) Eens    (x) Oneens    ( ) Geen van beide    
 

  Toelichting:    



S13 13 Een eventueel windmolenpark in zee 
mag vanaf de kust niet zichtbaar zijn 

(x) Eens    ( ) Oneens    ( ) Geen van beide    
 

  Toelichting:    
S14 14 De gemeente moet de bollencultuur bij 

Den Helder beschermen 
(x) Eens    ( ) Oneens    ( ) Geen van beide    
 

  Toelichting:    
S15 15 Mensen met een uitkering moeten werk 

voor de gemeente doen bijvoorbeeld bij 
onderhoud van groen 

( ) Eens    (x) Oneens    ( ) Geen van beide    
 

  Toelichting:    
S16 16 Er moet geld geïnvesteerd worden in 

zorg en welzijn in plaats van in het 
Stadshart 

( ) Eens    (x) Oneens    ( ) Geen van beide    
 

  Toelichting:    
S17 17 De gemeente moet meer invloed krijgen 

op het aanbieden van zorg in Den Helder 
( ) Eens    (x) Oneens    ( ) Geen van beide    
 

  Toelichting:    
S18 18 Den Helder heeft geen nieuw zwembad 

nodig 
( ) Eens    (x) Oneens    ( ) Geen van beide    
 

  Toelichting:    
S19 19 Er moeten meer multiculturele 

voorstellingen in Den Helder komen 
(x) Eens    ( ) Oneens    ( ) Geen van beide    
 

  Toelichting:    
S20 20 De gemeente moet goed zorgen voor 

oude molens en andere monumenten, 
indien nodig zelfs herbouwen 

(x) Eens    ( ) Oneens    ( ) Geen van beide    
 

  Toelichting:    
S21 21 Stellingen en verdedigingswerken 

moeten in stand worden gehouden 
(x) Eens    ( ) Oneens    ( ) Geen van beide    
 

  Toelichting:    
S22 22 De stadsschouwburg moet op dezelfde 

plaats blijven 
(x) Eens    ( ) Oneens    ( ) Geen van beide    
 

  Toelichting:    
S23 23 Eén grote centrale bibliotheek is genoeg 

voor Den Helder 
( ) Eens    (x) Oneens    ( ) Geen van beide    
 

  Toelichting:    
S24 24 Den Helder heeft een poppodium nodig ( ) Eens    (x) Oneens    ( ) Geen van beide    

 

  Toelichting:    
S25 25 De gemeente moet het schoolzwemmen 

opnieuw subsidiëren 
(x) Eens    ( ) Oneens    ( ) Geen van beide    
 

  Toelichting:    



S26 26 Er moet veel geld geïnvesteerd worden 
in de ontwikkeling van het Stadshart 

( ) Eens    (x) Oneens    ( ) Geen van beide    
 

  Toelichting:   Ambities aanpassen aan beschikbare fin. 
S27 27 Er mogen geen woningen komen op 

Oude Rijkswerf Willemsoord 
(x) Eens    ( ) Oneens    ( ) Geen van beide    
 

  Toelichting:   Woningbouw op ORW verstoort hist. Karr. 
S28 28 Er moeten woningen in lege 

winkelpanden in het centrum van Den 
Helder komen 

( ) Eens    (x) Oneens    ( ) Geen van beide    
 

  Toelichting:   Kostbaar i.v.m. ontsluiting 
S29 29 De ontwikkeling van het Stadshart is 

belangrijker dan die van Julianadorp en 
Nieuw Den Helder 

( ) Eens    (x) Oneens    ( ) Geen van beide    
 

  Toelichting:   Ontw. In volgorde van noodzaak 
S30 30 TESO (veerdienst naar Texel) moet 

verplaatst worden naar de Nieuwe 
Haven 

( ) Eens    ( ) Oneens    (x) Geen van beide    
 

  Toelichting:   Zoeken naar alternatieven 
S31 31 TESO (veerdienst naar Texel) moet 

verplaatst worden naar de Balgzand 
( ) Eens    (x) Oneens    ( ) Geen van beide    
 

  Toelichting:    
S32 32 TESO (veerdienst naar Texel) moet 

verplaatst worden naar het noordoosten 
van de haven 

( ) Eens    (x) Oneens    ( ) Geen van beide    
 

  Toelichting:   Eerst onderzoeken wat de gevolgen zijn 
better or worse 

S33 33 TESO (veerdienst naar Texel) hoeft niet 
verplaatst te worden 

( ) Eens    (x) Oneens    ( ) Geen van beide    
 

  Toelichting:    
S34 34 De bouw van het nieuwe stadhuis mag 

niks extra kosten 
( ) Eens    (x) Oneens    ( ) Geen van beide    
 

  Toelichting:   Efficiency – slag kost investering 
S35 35 Het nieuwe stadhuis moet in de 

binnenstad komen 
(x) Eens    ( ) Oneens    ( ) Geen van beide    
 

  Toelichting:    
S36 36 Er mag niet hoger worden gebouwd dan 

de watertoren in Den Helder 
(x) Eens    ( ) Oneens    ( ) Geen van beide    
 

  Toelichting:    
S37 37 Er zijn voldoende sociale woningen voor 

starters en jongeren in Den Helder 
( ) Eens    (x) Oneens    ( ) Geen van beide    
 

  Toelichting:    
S38 38 Het openbaar vervoer in Den Helder ( ) Eens    (x) Oneens    ( ) Geen van beide    

 



mag alleen groene energie gebruiken 
  Toelichting:   Vervoer op groene energie vereist grote 

Investering ombouwen bestaande voert. 
S39 39 De gemeente moet zich inzetten voor 

energiebesparing in de openbare 
verlichting 

(x) Eens    ( ) Oneens    ( ) Geen van beide    
 

  Toelichting:    
S40 40 Particulieren die installaties willen voor 

duurzame energie moeten die zelf 
betalen 

(x) Eens    ( ) Oneens    ( ) Geen van beide    
 

  Toelichting:    
S41 41 Julianadorp moet meer toeristen kunnen 

ontvangen 
(x) Eens    ( ) Oneens    ( ) Geen van beide    
 

  Toelichting:    
S42 42 Een strandpaviljoen moet het hele jaar 

open blijven 
(x) Eens    ( ) Oneens    ( ) Geen van beide    
 

  Toelichting:    
S43 43 Bij Julianadorp aan Zee moet een nieuw 

strandpaviljoen komen 
( ) Eens    (x) Oneens    ( ) Geen van beide    
 

  Toelichting:   Eerst behoefte onderzoeken 
S44 44 De ontwikkeling van de haven in Den 

Helder is belangrijker dan het 
beschermen van natuurgebieden 

( ) Eens    (x) Oneens    ( ) Geen van beide    
 

  Toelichting:   Alleen ontw. op verantw. wijze 
S45 45 Er moeten havens komen voor de 

zeezeilvaart in Den Helder 
(x) Eens    ( ) Oneens    ( ) Geen van beide    
 

  Toelichting:    
S46 46 In de binnenstad moeten gratis 

fietsenstallingen met bewaking komen 
( ) Eens    (x) Oneens    ( ) Geen van beide    
 

  Toelichting:    
S47 47 Er moet een aftakking van de A7 naar 

Den Helder komen 
(x) Eens    ( ) Oneens    ( ) Geen van beide    
 

  Toelichting:    
S48 48 In de binnenstad moeten zo snel 

mogelijk parkeergarages worden 
gebouwd 

(x) Eens    ( ) Oneens    ( ) Geen van beide    
 

  Toelichting:    
S49 49 Subsidies voor sportactiviteiten om 

integratie te bevorderen is geen goede 
zaak 

( ) Eens    (x) Oneens    ( ) Geen van beide    
 

  Toelichting:   Sport mag geen integratietool zijn 
S50 50 Het nieuwe stadhuis moet op de plaats ( ) Eens    (x) Oneens    ( ) Geen van beide    

 



van het huidige postkantoor komen 
  Toelichting:   Het gebouw is mede beeldbepalend en kan 

Voor andere functies worden benut 
S51 51 Het aantal uren sport op basisscholen 

moet met geld van de gemeente worden 
uitgebreid 

(x) Eens    ( ) Oneens    ( ) Geen van beide    
 

  Toelichting:    
S52 52 Julianadorp moet een dependance van 

het gemeentehuis krijgen 
( ) Eens    (x) Oneens    ( ) Geen van beide    
 

  Toelichting:    
S53 53 Aan het strand van Den Helder moeten 

zoetwaterdouches komen 
( ) Eens    (x) Oneens    ( ) Geen van beide    
 

  Toelichting:    
S54 54 Bij de TESO-terminal moet betaald 

parkeren worden ingevoerd 
(x) Eens    ( ) Oneens    ( ) Geen van beide    
 

  Toelichting:    
S55 55 De gemeente moet mensen met een 

arbeidshandicap in dienst nemen om zo 
een voorbeeld te stellen voor andere 
sectoren 

(x) Eens    ( ) Oneens    ( ) Geen van beide    
 

  Toelichting:    
S56 56 Alle bewoners en bezoekers moeten 

gratis kunnen parkeren in Den Helder 
( ) Eens    (x) Oneens    ( ) Geen van beide    
 

  Toelichting:   Parkeergelden betaalbaar houden 
S57 57 Er mag geen VINEX-locatie komen (x) Eens    ( ) Oneens    ( ) Geen van beide    

 

  Toelichting:    
S58 58 Jongeren moeten voorrang krijgen bij de 

toewijzing van woningen via de 
woningcorporaties 

( ) Eens    (x) Oneens    ( ) Geen van beide    
 

  Toelichting:   Afhankelijk van situatie 
 

[Verzenden] 
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