
Gemeenteraad en college on 
tour

Donderdag 3 september werden 
wij in de Diaconiestraat ontvan-
gen door buurtbeheer Sluisdijk, 
voor een wijkbezoek aan Stad 
Binnen de Linie. Wij werden 
ontvangen door buurtbeheer 
Sluisdijk.  

Het warme welkom en de heerlij-
ke koffi e maakte het slechte weer 
enigszins goed. Na een fl itsende 
presentatie over het  onderhoud 
van groen en opruimen in de 
Sluisdijkbuurt door vrijwilligers  
konden we starten voor een rond-
toer langs verschillende buurt-
huizen. Getooid met een headset 
en een poncho kregen we uitleg 
onderweg van het wijkteam. Ver-
volgens stopten wij bij:

1. Centrum: Buurthuis Centrum
Vanuit dit prachtig mooi opge-
knapte buurthuis wil men met een 
ploeg vrijwilligers de omgeving 
gaan schoonhouden en eventueel 
samenwerken met buurtbeheer 
Sluisdijk.

2. Visbuurt: Maranathakerkje
Hier is de bedoeling om jeugd een 
plek te bieden om lekker zichzelf 
te kunnen zijn en een warme 
huiskamer te bieden.

3. Vogelwijk: Buurthuis de 
Overzet
We hebben de Overzet bereikt 
door te fi etsen in een stortbui 
waar we allemaal doornat en koud 
van waren geworden. Maar: raads-
leden zijn bikkels! We hebben een 
prachtig opgeknapt buurthuis 
mogen bewonderen, waar veel 
plannen op stapel liggen. 

4. Tuindorp: Moestuin “de ont-
moeting in het groen”
Fietsend naar de moestuin in 
Tuindorp kregen we de schrik 
van ons leven. We hoorden een 
enorme knal. Het leek wel of er 
geschoten werd! Wat bleek: de 
nestor van onze raad had een 
klapband! Een oplossing was ge-
lukkig snel gevonden. 
Aangekomen in de Ontmoeting 
in het groen, werden we verrast 
door een kleinschalige tuin met 
veel variatie op het gebied van 
teelt. Er waren door enthousias-
te vrijwilligers hapjes gemaakt 
van eigen kweek en we mochten 
proeven van gebakken boeren-
koolchips. Heerlijk. 

5. Oud Den Helder: Buurthuis 
Kraaiennest
Graag willen zij een kookpro-
gramma opstellen en de buurtbe-
woners aanbieden hier te komen 
eten. Dit zou heel goed gaan met 

scholieren die een stageproject 
volgen. 

6. Weer terug in de Diaco-
niestraat
Het is bijna 20.00 uur en we zijn 
best wel “hongerig”. De geur van 
gebakken vis kwam ons al tege-
moet. Tijdens het eten kregen we 
nog een presentatie van Freaky 
People. Deze organisatie biedt 
sport, recreatie, cultuur en kunst 
en begeleiding aan kinderen op 
die buiten de boot vallen. De ge-
plande presentatie van de Fiets-
bond  ging helaas niet door om-
dat de beamer het begaf.

Conclusie  
Dit wijkbezoek was zeer zinvol. 
We hebben veel gezien. Goed ge-
luisterd en weer geconstateerd 
dat in onze gemeente héél veel 

vrijwilligers werken die onmis-
baar zijn. 

Kortom
Gebakken boerenkool en gebak-
ken vis is geen gebakken lucht.

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. Ge-
interesseerde mensen worden 
betrokken mensen.  Om u te 
informeren ontvangt u maan-
delijks de raadsinformatiebro-
chure ‘Raadsbreed’. 

Gebakken vis en gebakken boerenkool is 
geen gebakken lucht
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Afscheid Petra Lansdorp
Hoe ben je zo in de gemeente-
politiek verzeild geraakt?
Ik heb altijd een maatschappe-
lijke betrokkenheid gevoeld. Dat 
heb ik in mijn opvoeding meege-
kregen. Dat was één van mijn mo-
tivaties om bij de Marine te gaan. 
Ik bedacht een paar jaar geleden, 
toen ik een zogenaamde walfunc-
tie had, dat ik ook dichter bij huis 
iets kon doen. De decentralisa-
ties in de zorg triggerden mij om 
lokaal politiek actief te worden. 
Ik wilde bijdragen aan het ver-
beteren van de jeugdzorg en de 
maatschappelijke ondersteuning 
en het op een goede manier uit-
voeren van de bezuinigingen. D66 
is vanwege het sociaal-liberale 
idealisme al jaren de partij waar 
ik me bij thuis voel en D66 Den 
Helder ontving mij met open ar-
men. 

Wat maakte die raadszaal nou 
zo boeiend, de afgelopen 1½ 
jaar? 
In de raadszaal gebeurt het. Hier 
worden formeel de besluiten ge-
nomen. Budgetten worden vast-
gesteld, plannen voor de stad 
goed- of afgekeurd, etc. Je kunt 
nog zulke goede ideeën hebben 
en door gesprekken de indruk ge-
kregen hebben dat iedereen deze 
ideeën steunt, in de raadszaal zal 
blijken of dat ook echt het geval 
is. In de raadszaal wordt besloten 
over de toekomst van de stad.

Wat zijn de hoogte- en diepte-
punten in jouw tijd als raads-
lid? 
Hoogtepunten waren voor mij de 
bezoeken aan wijken en (maat-
schappelijke) organisaties waar ik 
met eigen ogen kon zien hoeveel 
mooie mensen Den Helder heeft 
die zich vol passie belangeloos 
voor anderen inzetten en/of er 
samen de schouders onder zet-
ten om dingen een beetje beter 
te maken. Dieptepunten waren 
voor mij verschillende momenten 
in de vergaderingen waarin men 
er soms alleen maar op uit leek 
om elkaar dwars te zitten en/of 
onderuit te halen. 

Waarom nu stoppen? 
Ik kon een mooie functie krijgen 
als adviseur financiën en control 
op de Nederlandse Defensie Aca-
demie in Breda. Mijn man komt 
uit Brabant. We hebben al met al 
besloten naar Brabant te verhui-
zen. 

Wat heb je geleerd in je tijd als 
raadslid?
Ik heb ontzettend veel geleerd. 
In technische zin: hoe de ge-
meente en het gemeentebestuur 
werken, hoe plannen tot stand 
komen en wat er voor nodig is 
voordat plannen uiteindelijk ge-
realiseerd kunnen worden. Maar 
bijvoorbeeld ook hoe lokale po-
litieke partijen samenwerken of 
elkaar juist tegenwerken. Helaas 
heb ik daarbij gemerkt dat het 
belang van de stad en haar in-
woners daar wel eens bij op de 
achtergrond verdwijnt. Je zou 
kunnen zeggen dat ik dus ook een 
paar illusies armer ben. 
Daarnaast heb ik ook heel veel 
mooie, leuke en interessante 
mensen leren kennen en heb ik 
veel geleerd over Den Helder zelf 
en wat er allemaal gedaan wordt 
door mensen om elkaar te helpen 
en/of de stad naar een hoger plan 
te tillen.

Kunnen de D66 heren in de frac-
tie wel zonder dames?
Ha ha! We hebben Gré de Vries nog 
als commissielid en fractie-as-
sistent, maar het zou inderdaad 
erg mooi zijn wanneer de heren 
versterking zouden krijgen van 
meer dames. De fractie bestaat 
uit betrokken, competente men-
sen, maar meer diversiteit draagt 
in principe natuurlijk altijd bij 
aan (nog) betere resultaten. We 
hebben meerdere intelligente, 
betrokken vrouwen op de leden-
lijst staan, waarvan een paar ook 
op de kandidatenlijst hebben 
gestaan. Het zou geweldig zijn 
wanneer zij zich geroepen zouden 
voelen de fractie te versterken. 

Welk advies geef je je oud-col-
lega’s in de raad en je oud-frac-
tiegenoten in het bijzonder 
mee? 
Luister allereerst naar de inwo-
ners. Er zijn zoveel mensen met 
goede ideeën. De politiek hoeft 
niet alles zelf te verzinnen, maar 
zou vaak alleen maar moeten zor-
gen goede ideeën van anderen 
niet te belemmeren. Geef inwo-
ners (ondernemers, maatschap-
pelijke organisaties, particulie-
ren, etc.) dus zoveel mogelijk de 
ruimte om hun ideeën te realise-
ren. Luister daarnaast naar elkaar 
en vertrouw elkaars intenties. Ik 
heb het beeld dat de Helderse 
gemeentepolitiek in een negatie-
ve spiraal zit gebaseerd op wan-
trouwen en elkaar niks gunnen, 
met alle gevolgen voor de stad 
van dien. Deze spiraal kan alleen 
doorbroken worden wanneer alle 
partijen bereid zijn de eerste stap 
te zetten om samen te gaan wer-
ken op basis van vertrouwen en 
elkaar bepaalde successen gun-
nen. 

En welk advies geef je de inwo-
ners van Den Helder?
Wees trots op onze stad met 
haar mooie zee, heerlijke schone 
strand, prachtige duinen, vele 

evenementen en grote saamho-
righeid. Vanuit positiviteit kan 
nog veel meer moois ontstaan, 
waar de stad alleen maar beter van 
kan worden. 

Heb je nu tijd voor andere din-
gen?
Ja, het raadswerk vergt elke week 
weer veel tijd. De komende tijd ga 
ik me richten op mijn nieuwe baan 
en samen met mijn man settelen 
in onze nieuwe stad Den Bosch. In 
de toekomst wil ik naast mijn werk 
ook graag weer maatschappelijk 
actief zijn. 

Blijf je de Helderse politiek vol-
gen?
Ik ben geboren en getogen in 
Den Helder en heb hier familie 
en vrienden. Ik zal daarom altijd 
verbonden blijven met Den Helder 
en de politiek ook zeker blijven 
volgen. Wel een tandje minder in-
tensief. 

Wat wens je de Helderse poli-
tiek nog toe voor de toekomst? 
Veel positiviteit, vertrouwen, wijs-
heid en samenwerking om Den 
Helder verder vooruit te helpen. 

Petra Lansdorp
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De buitenstaander

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 
blokfl uitensemble is al jaren van grote 
waarde voor hem. Hij is actief in het ver-
enigingsleven als bestuurslid, en hij is 
een actief lid van de christelijke gerefor-

meerde kerk waar hij ook zeer regelmatig 
te horen is als kerkorganist. Zijn gezin 
bestaat uit vijf kinderen en is inmiddels 
uitgebreid met twee schoondochters en 
twee schoonzoons en niet te vergeten: 
vijf kleinkinderen. Hij werkt als gedrags-
deskundige op Noorderhaven waar de 
meest kwetsbare groep van onze samen-
leving hem zeer ter harte gaat.

Hij volgt via internet Den Helder 
Actueel en ontdekt op die manier, 
dat er ook interviews zijn op de 
Lokale Omroepstichting. Belang-
rijker dan het ‘hoe’ is het ‘wat’.

Wat merkt die (betrokken) buiten-
staander op? Dan komt hij vooral 
onder de indruk van de onmacht, 
hij komt onder de indruk van het 
menselijk falen en hoe verwoes-
tend dat kan uitpakken. Hij ziet 
een stadspartij die een eclatante 
verkiezingsoverwinning niet in 
eendracht weet om te zetten. 
Hij ziet een gedurfde coalitie uit 
elkaar vallen. Hij kent een groot 
deel van de gemeenteraadsleden 
in een heel andere rol. Een vrien-
delijke buurman waar hij jaren 
naast gewoond heeft;  de vrolijke 
trompettist die in het orkest 
grapjes maakte met zijn dochter; 
de opticien die hij bewonderde 
om zijn originele advertenties 

en zijn vakkundige begeleiding; 
het lid van de kerk waar hij ook 
al jaren komt. Hij vraagt zich af 
wat hen er toe drijft  zich zo in te 
zetten voor de gemeentepolitiek.  
Hij ziet ze staan te midden van 
de puinhopen die ze zo hoopvol 

beloofden op te ruimen. In plaats 
daarvan hebben ze daar weer een 
eigen puinhoopje aan toege-
voegd. Dat is wat die buiten-
staander opmerkt.

Dan gaat die buitenstaander na-
denken. Wat is hier aan de hand? 
Hoe is het mogelijk dat zoveel 
onvermogen zich hier etaleert? 
Dan denkt hij terug aan de feest-
vreugde van de prachtige verkie-
zingsuitslag, dan denkt hij terug 
aan het elan waarmee men aan de 
slag ging. Dan komt bij deze bui-
tenstaander vooral het medelijden 
naar boven, of als u dat een mooi-
er woord vindt: mededogen. 

Met deze zeer gewaardeerde 
stadsgenoten, die zich hard willen 

maken voor een beter  en mooier 
Den Helder en die nu ten onder 
dreigen te gaan in onderling ge-
krakeel. Dat stond hen ongetwij-
feld niet voor ogen, toen ze aan 

dit avontuur begonnen. 
Deze betrokken buitenstaander 
ziet dat goede bedoelingen niet 
genoeg zijn. Hij ziet dat gedeelde 
standpunten geen garantie zijn. 
Hij ziet dat mensen razendsnel 
van elkaar kunnen vervreemden. 
De werkelijkheid is weerbarstiger 
dan het plotseling oplaaiende elan 
van de verkiezingsoverwinning. 
Voor deze buitenstaander blijft 
als op de bodem van de doos van 
Pandora alleen de hoop over. De 
hoop dat de 31 mensen die samen 
deze raad vormen de moed zullen 

opbrengen elkaar recht in de ogen 
te kijken en zichzelf en elkaar de 
vraag durven te stellen: zijn we 
het vertrouwen waard dat de kie-
zers in ons gesteld hebben?

Hoe komt de Helderse gemeentepolitiek over op een (betrokken) 
buitenstaander? Vanuit die optiek zal ik een aantal columns gaan 
verzorgen voor deze bijlage. Hoe komt een buitenstaander van die 
politiek op de hoogte van wat er in de gemeentepolitiek speelt? Hij 
leest de Helderse Courant. Hij kijkt af en toe mee naar de live-uit-
zending van de vergadering van de gemeenteraad als hij een boeiend 
debat verwacht.

Op 7 september jl. hebben 
diverse raads- en commissie-
leden de bijeenkomst van de 
monitorgroep Sociaal Domein 
bijgewoond. Deze monitorgroep 
houdt toezicht op het leveren 
van juiste zorg met minder 
budget. Een van de veranderin-
gen die hiermee gepaard gaat is 
het sociaal wijkteam. Het is be-
langrijk dat dit orgaan bekend 
is of wordt bij onze inwoners. 

Het sociaal wijkteam bestaat 
uit drie zuilen; team Participa-
tie, team Zorg en team Jeugd. 
Deze teams worden ondersteund 
door een team  Beleid en een 
team Ondersteuning. De uit-
voerende teams gaan over PAR-

TICIPATIE: dus re-integratie 
van arbeidsondersteuning. Het 
sociale wijkteam geeft infor-
matie, vraagverheldering van 
complexe hulpvragen, hulp bij 
opstellen ondersteuningsplan en 
zorgt voor versterking van eigen 
kracht. Daarnaast kijkt zij of er 
mantelzorg in de nabije omge-
ving is. Het sociale wijkteam is 
er voor meervoudige zaken. Zij 
voeren hierover bij u thuis de zo-
genaamde keukentafelgesprekken 
en zullen samen met u tot een 
goede ondersteuning komen. De 
monitorgroep houdt de gemeen-
teraad tussentijds op de hoogte. 
Hulpvragers kunnen, wanneer zij 
klachten hebben, altijd terecht 
bij de raadsleden.

Waarover praten zij?
Op weg naar de begroting 2016

Waarover praten zij?
Monitorgroep Sociaal Domein

Hoe denk je als gemeente na 
over de toekomst? Met minder 
geld toch de juiste keuzes ma-
ken voor de toekomst van Den 
Helder.  Daarvoor moet je eerst 
de feiten op een rijtje hebben. 

Er is voor gemeenteraadsleden 
een prachtig programma opge-
zet door De Argumentenfabriek 
in samenwerking met de raads-
griffi e. 

Dit jaar is voor het eerst gewerkt 
met alle partijen die zitting 
hebben in de raad, en het was 
van groot belang dat de behan-
delende ambtenaren aanwezig 
waren om vanuit de praktijk de 
raadsleden met raad en daad bij 

te staan. 
De begroting bestaat uit 12 
programma’s en vanuit ieder 
programma zijn er specifi caties 
opgenomen over producten en 
kostensoorten. De verschillende 
partijen werken goed samen. Na 
vier sessies hopen zij in novem-
ber bewuste keuzes te kunnen 
maken voor Den Helder en de 
inwoners.



Redactie:
Griffi e raadscommunicatie
Drs. F. Bijlweg 20
Postbus 36
1780 AA Den Helder
Telefoon: (0223) 678106
E-mail: griffi e@denhelder.nl
Twitter: @RaadDenHelder

Kijk voor meer informatie over 
de gemeenteraad op:
gemeenteraad.denhelder.nl

Colofon

RAADSBREEDRAADSBREED

De persoon achter het raadslid
Zo langzamerhand zullen 
steeds meer Jutters jouw ge-
zicht kennen. Ze zijn vast 
nieuwsgierig naar de persoon 
achter het raadslid. Kun je een 
tipje van de sluier oplichten?
Mijn naam is Roy Slort, 26 jaar, 
getrouwd en vader van twee 
kinderen. Naast mijn werkzaam-
heden als raadslid voor het CDA 
ben ik zelfstandig ondernemer.   
Ik ben eigenaar van een advies 
en consultancykantoor dat zich 
richt op projectmanagement en 
kwalifi catiemanagement in de 
farmaceutische- en voedings-
middelen industrie.

De weinige vrije tijd die 
ik heb, besteed ik graag 
aan mijn gezin of ben ik 
te vinden op de tennis-
baan.

Voldoening
Je zit nu ruim 1½ jaar in 
de gemeenteraad. Heb 

jij –al dan niet met je fractie- 
al concrete resultaten kunnen 
boeken?
Het bekendste is het Anton 
Pieckplein als thema voor een in 
te richten horecapleintje op een 
steenworp van het geboortehuis 
van de beroemde tekenaar. Een 
belangrijker resultaat is dat onze 
inzet heeft geleid dat we vanuit 
het Rijk voor 2015 en 2016 veel 
geld hebben binnengehaald voor 
huishoudelijke hulp. Hierdoor 
hebben tientallen mensen hun 
baan nog en kunnen onze inwo-
ners voor slechts €5,- per uur ex-
tra hulp in de huishouding krij-
gen. En een autovrije inrichting 

van de Beatrixstraat.
Verwachtingen versus werke-
lijkheid
Wat vond je het meest ver-
rassend in jouw eerste jaar 
als raadslid? Wat was er in de 
praktijk totaal anders dan je 
had verwacht?
Op het werk als raadslid waren 
we goed voorbereid. Het CDA 
besteedt veel tijd aan scholing, 
waardoor we als nieuwe fractie 
goed wisten wat er van ons werd 
verwacht.  Ook nu volgen we als 
fractie een studie op HBO+ ni-
veau bij het CDA Steenkampin-
stituut. Wat ik niet had verwacht 
en waar ik van geschrokken ben, 
is het wantrouwen onderling bij 
sommige raadsleden. Dit is jam-
mer en onnodig, we willen name-
lijk allemaal het beste voor onze 
stad. Mijn collega-raadslid Kees 
Bazen zegt altijd: Alleen ga je 
sneller, maar samen kom je ver-
der! Daarin ligt voor de Helderse 
raad een mooie uitdaging.

Vooruitblik
Je weet nu vanuit de praktijk 
wat het is om gemeenteraads-
lid te zijn. Ga je de komende 
2½ jaar de dingen anders aan-
pakken? 
Wij zijn als volledige fractie met 
vier nieuwe raadsleden vorig jaar 
in de gemeenteraad gekomen en 
zijn een hecht team. Wat we ons 
toen hebben voorgenomen, blij-
ven we doen. Alle goede ideeën 
steunen we, ongeacht wie het 
bedacht heeft. Hier blijf ik de 
komende jaren echt aan vast-
houden. Zuiver op de inhoud, 
het is nooit persoonlijk. Als ik 
dit schrijf realiseer ik me dat het 
jammer is dat dit überhaupt een 
thema is.

Ambities
Wat wil je deze raadsperiode 
bereiken als raadslid en voor 
Den Helder? 
Ik ben het jongste Helderse 
raadslid, dus het zal u niet ver-
bazen dat ik het belangrijk vind 
dat we jongeren een goede start 
geven met onderwijs, banen en 
betaalbare woningen voor star-
ters.  Verder vind ik het belang-
rijk dat we meer omzien naar 
elkaar, zodat niemand buiten de 
boot valt. 

Door meer verantwoordelijkheid 
te verplaatsen naar de wijk met 
een daarbij behorend budget, 
kunnen we hier hopelijk mooie 
stappen in zetten. 

Roy Slort

Vijf vragen aan Roy Slort
De gemeenteraad van Den Helder bestaat uit 31 raadsle-
den. U kent er vast wel enkele van. Bij de gemeenteraads-
verkiezingen in 2014 zijn maar liefst 17 kersverse raadsle-
den benoemd. Hoe kijken zij terug op hun eerste periode 
als gemeenteraadslid? Wij vroegen het als eerste aan ons 
jongste raadslid Roy Slort.

Tijdens de commissieverga-
dering van 7 september werd 
een presentatie gegeven over 
de mogelijke ontwikkeling van 
het Casino in Huisduinen. Dit 
gebouw is in de Tweede We-
reldoorlog door de Duitsers als 
logementsgebouw neer gezet, 
als onderdeel van hun com-
plexe verdedigingsstrategie 
“de Atlantikwal”.  

De presentatie was een samen-
werking tussen Zeestad, de Stel-
ling Den Helder, Rietvink archi-
tecten en organisatie Boei. 
In het algemeen was er een 
positieve houding ten opzichte 
van de gedachten en ontwerpen 

met betrekking tot dit gebouw 
en de mogelijke bestemming. 
Een voorstel voor een subsi-
dieverzoek  komt later naar de 
gemeenteraad toe. Er werd een 
beroep gedaan op de verzeke-
ringsgelden vanwege de brand in 
2009. Hoe logisch dit ook lijkt, 
onze begrotingsregels schrijven 
voor dat het bedrag in de alge-
mene reserve terecht komt. Als 
we het bedrag hieraan nu ont-
trekken ontstaat een onbalans in 
onze begroting voor 2016.

In de commissievergadering van 
21 september komt het voorstel 
voor fi nanciering aan de orde.

DE (VOORLOPIGE) 
AGENDA VAN DE RAAD:

25-9 HVC afval- en energiecongres

28-9 Raadsvergadering

30-9 Raadscommissie Bestuur en 

Middelen

5-10 Commissievergaderingen

7-10 Hoorzitting over 

concept-pakket aan 

ombuigingsmaatregelen

12-10 Raadsvergadering

13-10 Film ‘Lieve mama’ GGZ NHN

16-10 Feestelijke opening Theater 

De Kampanje

19-10 Herfstreces

Zie voor een recent en 
volledig overzicht: 

gemeenteraad.denhelder.nl/
kalender

Waarover praten zij? 
Atlantikwal


