
Voorzitter. Zoals een aantal van de hier aanwezigen van mij weten, hoeven 
algemene beschouwingen geen enorm lange stukken te zijn.  Ik zal mij ook deze 
keer weer inhouden. 

Het is een bijzondere tijd waarin we leven. We komen uit een ongekende crisis 
waar het coronavirus het land en daarmee ook Den Helder voor een groot deel 
tot stilstand heeft gebracht. Hele beroepsgroepen konden hun werk niet meer 
doen en moesten wat anders zoeken. Voor velen viel daardoor een groot deel 
van het inkomen weg. Wat ondanks veel creativiteit en eigen initiatief toch 
slechts zeer gedeeltelijk weer ingevuld kon worden. Gelukkig bied het Rijk, daar 
waar nodig, een goede ondersteuning en eventueel kan de gemeente 
bijspringen vanuit het Helders steunfonds. Door deze combinatie lijken we nu, 
aan begin van de weg terug, er goed voor te staan. Wel is het vanwege de Delta 
variant van het Coronavirus nodig om een vinger aan de pols te houden dit om 
te voorkomen dat we in het zicht van de haven toch nog stranden.  

Deze laatste kadernota straalt het positieve uit van wat wij als ChristenUnie 
mogen ervaren. Het is namelijk net hoe je naar de zaken kijkt. Ja de kosten van 
jeugdzorg, WMO en participatie gaan fors omhoog. Dat is niet gunstig maar het 
is een landelijke ontwikkeling en het rijk stelt fors meer middelen beschikbaar. 
Hierdoor en door het goede financiële beleid van de laatste jaren hoeft hier 
niet op bezuinigd te worden. Ja er is armoede in Den Helder maar er zijn 
initiatieven zoals financieel fit en het consuminderhuis. Hierdoor wordt de 
financiële problematiek bij de wortel aangepakt. Volgens de ChristenUnie 
verdienen deze initiatieven een positieve aandacht en ook vinden wij dat dit 
soort initiatieven uitgebouwd moeten worden. Ook een stichting als Present 
Den Helder mag daarbij niet ongenoemd blijven. Velen in Den Helder hebben 
met de hulp van Stichting Present de neerwaartse spiraal waar ze in zaten naar 
boven om kunnen buigen en hebben daardoor weer perspectief gekregen. 

In het sociale domein maar niet alleen daar is het belangrijk om effectief, 
efficiënt en slagvaardig te kunnen zijn. Hiervoor moeten er korte lijnen zijn en 
laagdrempelig gewerkt worden. Wijkgericht werken en gebruik maken van 
sociale wijkteams die in een wijksteunpunt werken is daarbij essentieel. De 
ChristenUnie heeft nooit onder stoelen of banken gestoken de ontwikkeling 
van het wijkgericht werken belangrijk te vinden voor het bestrijden van sociale 
problemen en armoede. De wijkteams moeten indien mogelijk met vaste 
krachten bemenst worden zodat drempels voor potentiële cliënten zo laag 
mogelijk zijn. Gelukkig hebben we hier, na de nodige vertraging door Corona 
een goede start mee gemaakt. Wij zijn er van overtuigd dat als dit eenmaal 
goed loopt, door de lage drempels en de vroege signalering, dit positief werkt 
op de snelheid waarmee problemen opgelost worden en op het niet complex 



laten worden van de moeiten. De wijksteunpunten, de ontmoetingsplek met de 
burgers, moeten zo snel als redelijkerwijs mogelijk is veel publieksfuncties van 
het stadhuis over nemen. Hierdoor hoeven de meeste inwoners, die nu al bijna 
nooit naar het stadhuis komen, er straks nog minder te zijn. Voor veel zaken 
kunnen ze dan in hun directe omgeving bij het wijksteunpunt terecht.  

De ChristenUnie is er blij mee dat het stadhuis nu na ruim 20 jaar een 
definitieve plek gaat krijgen. Om eerlijk te zijn. Renoveren van het stadhuis op 
de drs. F. Bijlweg was onze eerste keus. Wij hebben ingezet op de meest 
duurzame variant. Wat renoveren meestal is. Toen dat politiek gezien een 
onhaalbaar zaak bleek, hebben we vanuit onze positieve grondhouding 
meegedacht over een andere optie. Tijdens de coalitiebesprekingen bleek al 
gauw dat renovatie (onze voorkeur) van 2 gebouwen op Willemsoord op een 
grote meerderheid in de raad kon rekenen. Aangezien dit binnen het budget 
gerealiseerd kon worden en alle mogelijke obstakels opgeruimd kunnen 
worden, zijn wij er blij mee. De bereikbaarheid is goed genoeg, zeker als de 
inwoners van Julianadorp hun eigen hub hebben. Het stadhuis past goed in het 
bestemmingsplan. De bouwkundige aanpassingen kunnen mooi en 
verantwoord uitgevoerd worden. Er wordt rekening gehouden met de 
mogelijkheid van grootschalige nautische evenementen. De activiteiten van de 
museumhaven worden ondersteund en gedragen door het college en de 
verdere gebruikers van het stadhuis. Parkeren en toegankelijkheid leek een 
probleem maar kan opgelost worden. Al met al zijn wij blij dat dit dossier in de 
komende tijd opgelost wordt en dat we binnenkort een stadhuis hebben waar 
de inwoners trots op kunnen zijn en waar onze ambtenaren met veel plezier en 
binnen de regels van de arbowet kunnen werken.  

Waar wij ons wel zorgen over maken is de Port of Den Helder. Hier moet 
jaarlijks veel geld bij en daar lijkt voorlopig ook geen einde aan te komen. Dat 
dit veroorzaakt wordt door de lage olieprijzen is duidelijk maar dit kan niet lang 
zo door gaan. Ook het feit dat het sluitend krijgen van de begroting afhankelijk 
is van de verkoop van grond, baart ons zorgen. Al was het alleen al omdat de 
verkoop op dit moment niet zo best lukt en als dat straks wel lukt, de grond op 
een gegeven moment op is. Wij zijn er voorstander van dat deze organisatie 
door een onafhankelijk extern bureau doorgelicht wordt zodat wij op grond van 
gegevens van een onbevooroordeelde partij eventueel bij kunnen sturen. De 
haven met alle havengebonden bedrijven en activiteiten zorgt voor veel 
werkgelegenheid in Den Helder en omliggende gemeenten. Het gezond houden 
hiervan is iets wat onze continue aandacht verdient. 



Al met al mogen we concluderen dat we met de stad en met dit college op de 
goede weg zijn. Dat willen we graag zo houden. Uiteraard kunnen de inwoners 
en kan het college er op rekenen dat wij hier goed op toe zullen zien. 

Voorzitter naar goede gewoonte van de ChristenUnie wil ik graag eindigen met 
een zeer toepasselijke Bijbeltekst. Dezelfde tekst welke ik hier al 3 maal eerder 
uit mocht spreken. Bid tot de Heer voor de stad en zet je in voor haar bloei, 
want de bloei van de stad is ook jullie bloei. Wij van de ChristenUnie zullen 
blijven bidden en blijven werken om Den Helder nog meer tot bloei te laten 
komen. (Jeremia 29:7) 

Dank voor uw aandacht. 

 


