
Dit kan ze niet alleen en zij heeft 
hulp aangeboden gekregen van 
haar partner woningstichting. 
Deze zal zorgen dat ze in een 
mooie omgeving mag staan met 

(hopelijk) jonge buren.  Maar 
deze partner zorgt eerst wel voor 
een aantal operaties die pijnlijk 
kunnen zijn. Er moeten name-
lijk nog een paar “rotte kiezen” 

worden getrokken. 
Haar andere part-
ner, de gemeente, 
zal na het omleg-
gen van de navel-
streng (verkeers-
ader) ook de zorg 
op zich nemen om 
het “kind” (plein) 
basis aan te kle-

den. U vraagt zich wellicht af 
wie dit kind fi nancieel gaat on-
derhouden.  De bedoeling is dat 
de “moeder” deze zorg op zich 
gaat nemen. Immers zij profi teert 
straks van alle inkomsten die haar 
plein op zullen brengen.  De part-
ners  hebben alle drie samen  het 
“kind” gefi nancieerd met  elk één 
derde deel.  Ook heeft het “kind” 
drie voogden.  Moeder Assorgia 
waarschijnlijk een bank, Wo-
ningstichting  de commissarissen 
en de gemeente Den Helder haar 
raadsleden. In de commissiever-
gadering van 7 december hebben  
de “verloskundigen” (raads-/
commissieleden) zich uitgespro-
ken over de komst van dit kind. 
Allen zeer verheugd. Sommigen 
stelden een vroeg geboorte voor. 
Men verwacht met Sail 2017 
nogal wat “kraamvisite”. Toch is 
besloten dat er een goed gezond 
kind op de wereld wordt gezet en 
dit dan in 2018 verwacht mag 
worden. Dan kunnen we allen 
in blijde verwachting dit Anton 
Pieck Plein tegemoet zien.

Aan het hoofd van de gemeen-
te staat de gemeenteraad. De 
raad neemt beslissingen over 
allerlei belangrijke zaken in 
de gemeente. Of het nu gaat 
om toeristenbelasting of de 
bouw van een theater, het 
begint met een besluit van 
de gemeenteraad. 

De gemeenteraad stelt het be-
leid vast, controleert of het 
college van burgemeester en 
wethouders dit beleid goed uit-
voert, en  vertegenwoordigt de 
inwoners van Den Helder. Een 
gemeenteraad die haar inwo-
ners vertegenwoordigt moet 
die ook regelmatig informeren, 
anders weten de inwoners niet 
waarmee hun vertegenwoordi-
gers bezig zijn. Geïnformeerde 
mensen worden geïnteresseerde 
mensen. Geïnteresseerde men-
sen worden betrokken mensen.  
Om u te informeren ontvangt u 
maandelijks de raadsinforma-
tiebrochure ‘Raadsbreed’. 

Raadsbreed

Samen halen we eruit wat erin 
zit. Vrijdagmiddag 27 novem-
ber heeft een delegatie van de 
Commissie Stadsontwikkeling 
en Beheer een werkbezoek ge-
bracht aan de HVC te Alkmaar.  
Dit om kennis te verkrijgen hoe 
er wordt omgegaan met ons 
huisvuil om te komen tot een 
raadsbesluit voor (apart) inza-
melen.

De delegatie heeft zich laten in-
formeren hoe belangrijk het is 
huisvuil gescheiden aan te bie-
den, zodat het ook gescheiden 
kan worden opgehaald. Waarom? 
Omdat van het aangeboden ge-

scheiden afval nieuwe grondstof-
fen worden gemaakt. Het Rijk 
legt ons afvalstoffenbelasting op 
voor de verwerking van die enor-
me berg restafval. En die enorme 
berg moet écht minder worden.  
Doelstelling is: in 2020 bieden 
we 75% afval aan voor herge-
bruik. Dan is het restafval 100 kg. 
per huishouden per jaar (nu nog 
290 kg. per huishouden per jaar).
De gemeente wil hier graag aan 
meewerken. Het lijkt eenvoudig: 
allemaal een extra bak erbij en je 
gewoon aan de regels houden. In 
de commissievergadering van 7 
december hebben we kennis ge-
nomen van de uitkomst van het 

onderzoek dat in Julianadorp is 
gehouden. 1.500 mensen waren 
uitgenodigd mee te denken aan 
een oplossing voor “anders aan-
bieden afval”. Slechts 30 men-
sen hebben hieraan meegewerkt, 
waarvan uiteindelijk 14 mensen 
tot de conclusie kwamen dat HVC 
twee methoden nader gaat onder-
zoeken: of allemaal drie bakken 

(gft, plastic, papier) en restaf-
val ondergronds, of allemaal vier 
bakken. Wat zijn de fi nanciële 
consequenties?  De commissie 
vond het jammer dat zo’n kleine 
groep (doch wel enthousiast) ge-
hoor heeft gegeven aan deze bur-
gerparticipatie.  Wij wachten dit 
onderzoek af. Conclusie: wij moe-
ten als inwoners goed beseffen 
dat gescheiden afval héél goed 
hergebruikt wordt.  Nieuwe ma-
terialen uit uw gescheiden afval. 

Onze (klein) kinderen moeten 
kunnen  leven in een veilig mi-
lieu!

Bezoek raad- en commissieleden aan Huis Vuil Centrale (HVC)

De gemeente Den Helder is in blijde verwachting van de geboorte van 
een  plein. Er heeft een bevruchting plaats gevonden tussen drie par-
tijen, de heer Assorgia, Woningstichting en de gemeente Den Helder 
(wat tegenwoordig kan, drieouderschap) en daaruit wordt een Plein 
verwacht, en het heeft al een naam: PrinsenPlein werd eerst genoemd, 
toen vond men AssorgiaPlein wel leuk. Uiteindelijk heeft de gemeen-
teraad de knoop doorgehakt en, middels een motie van het CDA, de 
naam ‘Anton Pieck Plein’ gekozen. Nu gaat Anton Pieck Plein groei-
en. De navelstreng (verkeersader) moet worden omgelegd, daar het 
“kind” verkeerd ligt.  De voorkant van de “moeder” (Assorgia)  moet 
worden omgedraaid, zodat zij na de geboorte  haar plein kan overzien 
en verzorgen. Tevens zal deze “moeder” een facelift ondergaan, zodat 
ze fris en vernieuwt  haar nieuwe taak op zich kan nemen.
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In blijde verwachting
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Kerst- & nieuwjaarswensen

BEHOORLIJK BESTUUR
Den Helder is weer terug op de oude koers. Bestuurlijk 
zwalken we wat af en feite komt het er op neer dat de 
keuze van de kiezer bij de vierjaarlijkse verkiezingen 
keer op keer wordt genegeerd. Wij als politici hebben 
de mond vol van burgerparticipatie maar als de burger 
dan wat anders wil is het eigenlijk erg lastig voor die-
genen die de plannen maken en koste wat kost willen 
uitvoeren. Behoorlijk Bestuur wenst dat we kerst ge-
bruiken voor overdenking van 2015 en dat voor 2016 
de wens van de burger nu eens serieus genomen wordt; 
ook als het afwijkt van wat de plannenmakers voor 
ogen hebben.

GROENLINKS
GroenLinks wenst alle inwoners van Den Helder;
Een levendig, groen en bruisend
met de inwoners centraal 
Een menselijk en sociaal
2016!

VRIJE SOCIALISTEN
Wij wensen al onze inwoners een vredevolle kerst en ge-
niet met een ieder die je dierbaar is deze dagen. Ook 
voor onze inwoners waarvan dit jaar een moeilijk jaar is 
geweest. Weet dat er in gedachten mensen met je mee-
leven. En voor 2016 wensen wij een ieder veel gezond-
heid en wijsheid.  Hopen dat  wij van 2016 een sociaal 
jaar kunnen maken  zodat wij elkaar kunnen steunen en 
bijstaan. 

STADSPARTIJ DEN HELDER
Namens de Stadspartij Den Helder wens ik alle 
inwoners van Den Helder heel prettige Kerst-
dagen en een fantastisch 2016. Wij zetten 
weer ons beste beentje voor en gaan voor Den 
Helder en zijn bewoners er het beste van ma-
ken. Wij staan voor belangrijke beslissingen 
op het Sociaal Domein, maar ook in de stad 
zelf moeten wij zorgen voor goede betaalbare 
woonruimte voor jong en oud. Wij moeten met 

elkaar zorgen voor een goede ontwikkeling van 
de Helderse economie en daarmee het veilig-
stellen en uitbreiden van onze werkgelegen-
heid. Dat moeten wij bereiken met een terug-
trekkende landelijke en provinciale overheid en 
de daarbij behorende bezuinigingen, maar wij 
zullen ons best blijven doen om met minder 
geld het maximale rendement voor Den Helder 
te behalen.

CDA
Het jaar 2015 zal voor velen gekenmerkt worden 
als een jaar met de vluchtelingenstroom en terro-
ristische aanslagen. Onbegrip, woede, verdriet maar 
ook verbondenheid met elkaar. Omzien naar elkaar, 
waarmee we de donkere dagen voor kerst ruilen voor 
het licht van Kerstmis en het licht van verbonden en 
samen zijn. 2016 wordt het jaar waarin we omzien 
naar elkaar, respect tonen voor elkaar en de cohesie 
wordt terug gebracht in de gemeenschap. Namens 
het CDA wensen wij u en uw dierbare fi jne kerstda-
gen en een voorspoedig 2016.

PVDA
Hoewel steeds meer mensen moeite hebben om de 
touwtjes aan elkaar te knopen, nu huren omhoog gaan 
en de zorgkosten stijgen en vergoedingen dalen, en 
door werkloosheid inkomens dalen, wensen wij als 
PvdA mensen vooral dat we er meer voor elkaar zijn 
in de buurten en in families en dat niemand eenzaam 
hoeft te zijn. Een mooie gedachte… gewoon wat aar-
diger voor elkaar zijn. Den Helder Sterker & Socialer 
ook in 2016

VVD DEN HELDER
Ook voor 2016 wenst de fractie van de VVD iedereen 
veel 
vrijheid en democratie. 
Veiligheid en vrede voor allen. 
Fijne kerstdagen en veel succes in 2016. 
Samen verder vooruit in Den Helder.

FIJNE 
FEESTDAGEN 

EN EEN 
VOORSPOEDIG 

2016
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Column: De buitenstaander

Zo werd het de buitenstaander 
recent duidelijk dat hij helemaal 
niet weet wat hij wil. Daar zorg-
de in de eerste plaats de wet-
houder voor in een brief gericht 
aan de bewoner van dit huis. De 
inhoud van de brief in het kort: 
‘wij gaan u beter van dienst zijn 
door minder voor u te doen’. De 
slogan die al jaren de Nederland-
se Spoorwegen naar de afgrond 
laat kedengedengen. 

De loketten voor paspoorten en 
dergelijke snuisterijen worden 
gesloten en je wordt nu slechts 
na afspraak op je wenken be-
diend. Reden, onder andere, de 
bevolking vraagt hier om. Van 

die wil was de buitenstaander in 
het geheel  niet op de hoogte.

De volgende dag bevatte de 
krant de aankondiging dat oude-
re ambtenaren van de burgerlijke 
stand geen contractverlenging 
meer krijgen. In hun plaats wor-
den een aantal jongere exem-
plaren aangesteld. Reden, onder 
andere, omdat de bevolking dat 
wil. Laat de buitenstaander daar 
nou nog nooit een gedachte aan 
vuil gemaakt hebben.

De buitenstaander beseft heus 
wel dat het nog niet zo gemakke-
lijk is de bevolking te interesse-
ren voor het beleid. Als de wet-

houder 1500 brieven verstuurt 
om te praten over afvalscheiding 
dan komen er maar dertig men-
sen opdagen en op de vervolg-
bijeenkomst zijn dat er slechts 
veertien. Teleurstellend vindt 
ook de buitenstaander.

Soms zijn er onderwerpen waar 
een groepje buitenstaanders zich 
wel druk over maakt. Tot zijn 
grote tevredenheid constateer-
de deze buitenstaander dat een 
aantal inwoners van Den Hel-
der begaan was met het lot van 
kunstkoppen bij de voormalige 
Kampanje. Keurig een brief ge-
schreven aan de wethouder. Over 
de kunstkoppen is al besloten 
voor er over gepraat kan worden.

Daarmee maak je het argument 
‘omdat de bevolking het wil’ ver-
dacht. Het lijkt van stal te wor-
den gehaald om een eventueel 
protest in de kiem te smoren, 
terwijl de werkelijkheid is, dat 
het meestal niet meevalt de wil 
van de bevolking te peilen en dat 
gemeenteraad, burgemeester en 
wethouders beslissingen nemen 

zonder de wil van de bevolking er 
in te kunnen betrekken. Advies 
van de buitenstaander: maak het 
niet mooier dan het is en laat de 
bevolking er in de motivering 
van een besluit buiten.

- Leendert van Dam

Vaste columnist Leendert van Dam. Vanaf 1979 inwoner van Den 
Helder. In die jaren is hij zich steeds meer op zijn gemak gaan 
voelen in deze plaats. Hij geniet van muziek maken en zijn blok-
fluitensemble is al jaren van grote waarde voor hem. Hij is actief 
in het verenigingsleven als bestuurslid, en hij is een actief lid 
van de christelijke gereformeerde kerk waar hij ook zeer regel-
matig te horen is als kerkorganist. Hij is getrouwd met Anjo, 
en samen hebben zij vijf kinderen, twee schoondochters, twee 
schoonzoons en niet te vergeten: vijf kleinkinderen. Hij werkt als 
gedragsdeskundige op Noorderhaven waar de meest kwetsbare 
groep van onze samenleving hem zeer ter harte gaat.

Evenementenbeveiliging
In een druk bezette KeyKeg-
zaal van theater De Kampanje 
kwamen op 1 december jl. ver-
tegenwoordigers vanuit het col-
lege van burgemeester en wet-
houders, raad en commissies, 
ambtenaren en organisatoren 
van evenementen bij elkaar om 
te praten over evenementenvei-
ligheid. 

Deze avond werd deskundig bege-
leid door de heer Roy Johannink. 
Hij nam de aanwezigen mee in de 
constant veranderende wereld van 
evenementenveiligheid, en liet 
aan de hand van een presentatie 
en met name door vragen te stel-
len aan de zaal zien wat er zoal 
de laatste tijd op dit vlak allemaal 
aan de hand is in Nederland. 

Vragen als: hoe schat je risico’s 
in, en wie is er verantwoordelijk 
als er dingen uit de hand lopen, 
blijken in de praktijk helemaal 
niet zo eenvoudig beantwoord 
te kunnen worden. We willen al-
lemaal dat er leuke dingen geor-
ganiseerd worden in Den Helder 
maar dat brengt wel verantwoor-
delijkheden met zich mee. Die 
verantwoordelijkheid ligt niet 
alleen maar bij de gemeente als 
vergunningverlener maar is een 
gedeelde: namelijk tussen orga-
nisatoren, vergunningverlener en 
handhavers en uiteraard last but 
not least: de deelnemers c.q. be-
zoekers. 
Burgemeester Koen Schuiling 
sloot de avond af onder verwij-
zing naar het gedrag van de mas-

sa! “Als ik besluit bij een extreem 
zware weersverwachting toch de 
weg op te gaan en achteraan sluit 
in een hele lange file, constateer 
ik dat voor mij veel meer kenne-
lijk dat besluit ook hebben geno-
men terwijl je juist het tegendeel 
zou moeten verwachten”. Waarom 
doen we dat? Een mooie om eens 
wat langer over na te denken......



De rekenkamer heeft de af-
gelopen maanden onderzoek 
laten uitvoeren naar de samen-
werking tussen de gemeente 
den Helder en de Koninklijke 
marine. 

De rekenkamer heeft een on-
afhankelijke positie. De onder-
zoeksonderwerpen worden be-
paald  door  de gemeenteraad 
of de inwoners van Den Helder, 
met inbreng van de rekenka-
mer. Dit was een onderwerp dat 
ingebracht is door de gemeen-
teraad. De vraagstelling is op 
welke terreinen samenwerking 
plaatsvindt, en hoe doeltreffend 
en doelmatig is dit. In de bij-
eenkomst van 3 december 2015 
hebben raadsleden,  de wethou-
der en een afvaardiging van de 
marine hier antwoord op gekre-
gen. Dat ging aan de hand van 

een instrument welke complexe 
situaties in kaart brengt. Deze 
methode wordt Broadvieuw ge-
noemd. In een opdracht zitten 
feiten, gebeurtenissen, omstan-
digheden. De andere kant is dat 
er in een opdracht ook opvattin-
gen, percepties en aannames zit-
ten. Deze werken op elkaar. Het 
was voor de aanwezigen goed om 
een opdracht van alle kanten te 
kunnen bekijken en te begrijpen. 
Zo worden positieve en negatie-
ve kanten duidelijk zichtbaar en 
wordt in een oogopslag helder 
waar de knelpunten liggen en 
wat voor invloed men daar op 
heeft. Zo is het rapport ‘In zee 
met de marine’ behandeld. In dit 
rapport zijn de brandweerzorg 
en zwembad belicht. 

De samenwerking vindt plaats op 
vrijwillige basis. Maar er zit ook 

wederzijds afhankelijkheid in, en 
door gezamenlijke inspanningen 
betere resultaten te behalen. In 
deze samenwerking werkt het 
goed als er kleine en concrete 
stappen worden gezet.

De resultaten uit het onderzoek 
zijn goed, met enkele aanbeve-
lingen zodat de raad hier weer 
mee aan het werk kan.  Een be-
dankje gaat uit naar  het onder-
zoeksinstituut Bureau voor eco-
nomische argumentatie en de 
rekenkamer.
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De persoon achter het raadslid
Zo langzamerhand zullen steeds 
meer Jutters jouw gezicht ken-
nen. Ze zijn vast nieuwsgie-
rig naar de persoon achter het 
raadslid. Kun je een tipje van 
de sluier oplichten?
Mijn naam is Marcel de Knijf, 72 
jaar. Geboren en mijn jeugd door-
gebracht in het Vlaamse dorpje 
Zeveneken ten oosten van Gent. 
Door de Belgische Zeemacht in 
1965 naar de opleiding op het 
KIM gestuurd. In 1969 ambte-
naar geworden bij de provincie 
Antwerpen en na het vervullen 
van diverse functies, ondermeer 
dienstchef begroting en inspec-

teur provinciebelastingen, ge-
pensioneerd in 2008.  Mijn hobby 
is informatica, maar door gebrek 
aan vrije tijd staat die op een 
laag pitje. Met mijn administra-
tief- fi nanciële ervaring denk ik 
een inbreng te hebben in de ge-
meentepolitiek. 

Voldoening
Je zit nu ruim 1½ jaar in de 
gemeenteraad. Heb jij -al dan 
niet met je fractie- al concrete 
resultaten kunnen boeken?
Het meest directe resultaat is dat 
het oud-postkantoor nog steeds 
op zijn plekje staat, op weg naar 
een uniek museum voor de stad. 
Maar dat is het resultaat van de 
uitspraak van de kiezer uit maart 
2014! Wat uitzicht heeft op re-
alisatie is de geplande oase in 
de binnenstad, het Anton Pieck-
plein. Ook het vrij parkeren zal er 
wel komen. En de helpende hand 
door de borgstelling voor het Ge-
mini-ziekenhuis.

Verwachtingen versus werke-
lijkheid
Wat vond je het meest verras-
send in jouw eerste jaar als 

raadslid? Wat was er in de prak-
tijk totaal anders dan je had 
verwacht?
Als gepensioneerd ambtenaar 
weet je wel wat je als raadslid 
te wachten staat. Je hebt jaren 
lang dicht bij de politiek gestaan. 
Wel anders dan mijn verwachting 
is dat in de raad het dovemans-
debat vaak overheerst. Een open-
baar bestuur is te vergelijken met 
een trein die niet te stoppen is. 
Je krijgt te maken met vele be-
sluiten uit vorige raadsperioden, 
met voorschriften allerhande en 
met gebruiken en gewoontes! 
De gemeentetrein doen stoppen 
en van richting laten veranderen 
blijkt bijna onmogelijk te zijn.

Vooruitblik
Je weet nu vanuit de praktijk 
wat het is om gemeenteraadslid 
te zijn. Ga je de komende 2½ 
jaar de dingen anders aanpak-
ken? 
Dat onze fractie “Beter voor Den 
Helder” in de oppositie is terecht 
gekomen is het gevolg van de 
weigering om van het verkie-
zingsprogramma af te wijken. De 
dingen anders aanpakken zal niet 

nodig zijn, wel nog duidelijker en 
krachtiger. Maar alle initiatieven, 
vanwaar zij ook komen, die beter 
voor Den Helder zijn steunen wij; 
slechte initiatieven bestrijden 
wij.

Ambities
Wat wil je deze raadsperiode 
bereiken als raadslid en voor 
Den Helder? 
Als raadslid wil je bereiken dat 
alle burgers in volle tevredenheid 
kunnen leven. Daar kan de ge-
meente alleen aan bijdragen als 
zij zelf de zaken op orde heeft. 
Financiën zijn daarbij cruciaal: 
de tering naar de nering stellen. 
Geen gebruik maken van de ge-
makkelijke oplossing om de be-
lastingen elk jaar te verhogen. 
Nooit nog overgaan tot megalo-
mane projecten die handen vol 
geld kosten: geen nieuw stadhuis 
bouwen als we er al één heb-
ben. Het stadshart op een sobere 
manier aangenaam maken. Alle 
waanzin terug dringen en komen 
tot de realisatie van “Centen voor 
mensen, niet voor stenen”.

Marcel de Knijf

Vijf vragen aan Marcel de Knijf

Kerstreces tot 
11 januari 2016
Raadscommissie-
vergaderingen
Raadsinformatieavond
Film ‘Lieve Mama’ in
Raadszaal
Raadsvergadering

Kijk voor meer informatie en 
voor de defi nitieve agenda op: 
gemeenteraad.denhelder.nl
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