
 

Inbreng PvdA Algemene Beschouwingen Kadernota 2022-2025 

Voorzitter, 

Den Helder is klaar voor de toekomst. Zo staat het op een toeristisch tableau 

zoals dat onlangs geplaatst is op de Beatrixpromenade. Prima. Het getuigt van 

een zelfbewuste houding. Onze stad, is een stad in verandering. En dat wordt 

steeds zichtbaarder.  

En dat zich vernieuwende Den Helder wordt niet alleen gezien door onze 

bewoners maar ook door steeds meer bezoekers en toeristen. En nu met 

het einde van de corona-crisis – hopelijk definitief-  lopen de terrassen 

weer vol langs de plint en op het horecakwartier op Willemsoord, op en 

langs de Beatrixpromenade en op de Kop van de Spoorstraat. Niet alleen 

met eigen bewoners maar vooral ook met bezoekers van buiten de stad. 

En dat de gang in zit, blijkt ook uit het ondernemersvertrouwen dat er 

weer een ijscozaak is geopend en dat het natuurlijk vooral ook Helderse 

ondernemers zijn die op de nieuwe stekken van onze binnenstad die zich 

steeds meer uitbreidt richting haven  hun inkomen en toekomst zien.  

Vertrouwen in de toekomst. Dat ziet de PvdA gaarne, want dat betekent werk, 

werk, werk dus banen, banen, banen. In dit geval vooral ook toeristische 

banen. Zeer belangrijk en wordt -vinden wij-  nog wel eens onderschat. De 

sector is veelzijdig en wat diffuus georganiseerd. Maar is wel belangrijk voor 

heel veel banen en baantjes voor jong en oud. Kan het college nog eens 

aangeven hoe zij het belang en de kansen zien van het toerisme voor de 

Helderse economie en samenleving? 

De toeristische toekomst voor Den Helder ziet er dus rooskleurig uit. 

Vooral als de nationale en Europese toeristen het wat meer dichter in de 

buurt gaan zoeken. En daar lijkt het wel op…  

Maar zijn we er ook echt klaar voor, voor die lonkende toekomst van onze 

stad? Hebben we het bijvoorbeeld al laten weten aan de rest van Nederland en 

Europa dat het hier het hele jaar door prima toeven is voor korte uitjes tot 

lange vakanties?  We zien in de nationale publiciteit toch weer vooral Texel, 

Zeeland en Groningen opduiken ..Waar blijft ons verhaal?  



Zijn we er klaar voor? Nog niet helemaal dus. Er moet toch nog het nodige 

gebeuren. En niet op papier maar in de praktijk.  

Laat ik daarbij voorop stellen dat we tevreden zijn; juist ook over de 

samenwerking met het college en de ontwikkelpartijen in deze  stad waardoor  

we voor de toekomst een stabiel fundament hebben kunnen leggen. Dit college 

opereert standvastig steunend op een prima samenwerking tussen lokaal en 

meer nationaal georiënteerde partijen. Deze kadernota is daar een goede 

weerslag van. Wie had dat gedacht een aantal jaar geleden? Het Helderse 

vaccin van een stevige mix van lokaal en nationaal werkt uitstekend. En wat ons 

betreft gaan we er mee door … solide de toekomst in.  En dat is nodig ook want 

er zijn nog wel een aantal uitdagingen op te pakken voordat we echt klaar voor 

de toekomst zijn. Ik noem er een aantal op: 

Maatschappelijke ondersteuning in een zorgzame gemeente 

Het betreft bijvoorbeeld de directe ondersteuning van 80 Helderse gezinnen 

die een meervoudige problematiek ondervinden. Gemis aan menselijke maat 

zoals landelijk de laatste maanden zo overduidelijk is vastgesteld, moet 

plaatselijk ingevuld worden met voelbare en feitelijke medemenselijkheid. De 

oplossing ligt in ons gemeenschappelijk vermogen om elkaar daadwerkelijk te 

helpen. Dat maakt ons pas echt een gemeente. Succesvol daarin zijn betekent 

ook dat steeds andere gezinnen tot de 80 gaan behoren. Hoe gaan we dat de 

komende jaren organiseren en volgen? 

De jeugd en jong volwassenen hebben de toekomst. Juist door de corona-crisis 

hebben onze jongste inwoners  ruimschoots klappen te verduren gehad.  

School, verenigingsleven, baantjes, zelfstandig wonen en gewoon onder 

elkaar -zijn.  De gevolgen van dit gemis aan essentiële condities voor een 

gezond, leerzaam en zelfstandig volwassen worden zijn nog niet te 

overzien.  

Met hen moeten we nu flink voeling houden.  Nu preventief aan de slag 

betekent later het voorkomen van dure maatschappelijke inspanningen.  

 Nu met elkaar durven zeggen kantel het beleid en investeer de komende 

20 jaar extra in alle kinderen die nu worden geboren om over 20 jaar 

jonge burgers in de stad te hebben die zonder noemenswaardige 

problemen  zijn opgegroeid, goed opgeleid zijn en klaar zijn voor de 

arbeidsmarkt en een eigen woning kunnen betrekken. En zo het 

algemene niveau van de stad omhoog brengend. 

 



Hoe denkt het college hier over? Wat kan de sportsector betekenen, de 

evenementensector, het jongeren punt, de scholen met extra stagebegeleiders 

om van leren naar werken te komen? Maar vooral ook de woningbouwers? Tot 

je dertigste noodgedwongen bij je ouders thuiszitten is echt ongewenst. Hier 

moet beleid en uitvoering op komen. En betrek hier in het bijzonder ook de 

jongerenraad bij. De toekomst van Den Helder is voor de jeugd. Laten we daar 

dan nu werk van maken.  

 

 Ruimtelijke ordening in een vitale gemeente. 

Meer woningen bouwen is natuurlijk al een topprioriteit. Maar er is hier wat 

vreemds aan de hand. We hebben prima locaties binnen onze bebouwde 

kommen. We hebben uitgesproken dat we ermee volop aan de bak gaan. Maar 

wat is de praktijk? Allemaal randvoorwaarden en vertragingen. En dan ook nog 

vanuit de raad zelf. Station Zuid heeft toch hoognodig woningbouw nodig. Het 

ziet er nu niet uit en wordt als een van de treurigste stations van Nederland 

gezien. Het is voor velen het eerste beeld van Den Helder. Als we teveel 

vertragen zal het me niet verbazen als de NS de stekker eruit trekt: onrendabel 

station.  

Participatie van direct betrokkenen is belangrijk maar er is ook een algemeen 

stedelijk belang wat meegewogen moet worden. Als raad moeten we breder en 

verder kijken.  

En dat geldt ook voor de locaties bij de Drs. Bijlweg. Daar moet actie komen! En 

bij Huisduinen moet ook verder gekeken worden dan woningbouw met 

parkeren voor het Fort bij de Tillenhof. Het bezoekers parkeren voor het 

mooiste kustdorp van Nederland zal naar de randen van Huisduinen moeten 

worden verplaatst en mogelijk zelfs verder.  

Wat we hier nu missen is slagvaardigheid en visie. Het wordt echt tijd voor een 

aantal strategische punten op de horizon. En dat is nu precies het domein van 

de Raad.  We steunen volop dat het college die na de zomer de strategische 

discussie wil opstarten . Maar wij als Raad zijn dan echt aan zet. Blijven we 

alleen naar morgen kijken vanuit de belangen van vandaag  of durven we ons 

ook naar de toekomst te richten met concrete doelstellingen die aan onze hele 

gemeente ten voordeel komen? College hoe gaat u ons faciliteren daarbij? 

We zullen dan een aantal nieuwe keuzes moeten maken. Voor ons betekent 

dat bijvoorbeeld dat we weer echt aan de slag moeten in onze oude buurten 

rondom de haven. En dat moet beginnen met een woonverplichting voor 

nieuwe eigenaren. We kunnen de buurten niet overlaten aan huisjesmelkers 



die inmiddels vele tientallen woningen bezitten met allerlei problemen van 

dien. Er is echt werk aan de winkel in de oude buurten.  

Het prachtige woongebieden met vele pareltjes. Zij geven echt karakter 

aan onze stad. Daar kan de toekomst van Den Helder verzekerd worden. 

Maar dan moeten we er wel nu daadkrachtig aan de slag gaan!  

College:  Waar denk u zelf aan?       

En daadkracht hebben we ook voor de haven nodig. Het college  is nog volop in 

gesprek met de vele belanghebbenden. Er is daarbij met z’n allen afgesproken 

dat de deelbelangen even aan de kant worden gezet om uiteindelijk het 

grotere belang te dienen.  

Met de mogelijke verplaatsing van de Moormanbrug zal een eerste 

belangrijke pion op het grote havenschaakbord worden gezet. Ook een 

nieuwe brug over de het Kanaal langs de Koopvaarderschutsluis en 

aansluitend op de nieuwe Moormanbrug maakt een prachtig 

schaakgambiet mogelijk: het omleggen van de ontsluiting van de 

Binnenhaven naar de rand van de buitenhaven: het Nieuwe Diep dus! 

Afgelopen met het verkeersriool van Texel langs de binnenstad van Den 

Helder.   

Maar wat schetst onze verbazing. College, wij kunnen bijna geheel instemmen 

met door u aangeboden kadernota. Zeker op hoofdlijnen. Op een strofe na, die 

over ‘De renovatie van de TESO-Haven’.  Geen harde uitspraken hierin over een 

gezamenlijk gedragen fundamentele oplossing voor de TESO-problematiek. Wel 

tussentijdse aanpassingen en weer verder praten. Dit gaan wij niet zo 

meemaken. Het klaar, over en uit met praten.  

Al een aantal  keren heeft deze raad in de afgelopen jaren structurele 

oplossingen ondersteund. Maar evenzoveel keren kwam er niets van terecht. 

En nu is het wat ons betreft over. Er zal een besluit genomen moeten over een 

fundamentele  oplossing voor het Texels verkeersriool. Het CDA sprak onlangs 

bij monde van de heer Krul over mogelijk het belangrijkste besluit van de raad 

in deze periode. Ik denk dat hij daarin gelijk heeft. Wij willen een harde 

uitspraak van de raad dat er geen akkoord over de haven kan worden gesloten 

als daarbij geen fundamentele oplossing voor de TESO-problematiek wordt 

opgenomen. Heel Nederland zal dat begrijpen. Overal zijn er de afgelopen 

tientallen jaren rondwegen en dure tunnels om binnensteden heen gelegd. 

Alleen door Den Helder puffen ze nog hortend en stotend door. Klaar, over en 

uit.  

  



De toekomst voor Den Helder kan alleen maar een gezonde en vitale toekomst 

zijn als het TESO-verkeer wordt omgelegd naar de Buitenhaven en dat wordt 

met de verplaatsing van de Moormanbrug en een nieuwe brug over de kanaal 

echt mogelijk.  

Voor de PvdA zal dit het harde te kraken punt zijn voor de komende maanden. 

En mocht het nog niet duidelijk genoeg zijn. Wij sluiten publieksvriendelijke 

acties niet uit. En dat betreft natuurlijk het Helderse publiek. Immers daarvoor 

dienen wij hun algemeen belang. Het belang dat onze stad niet alleen klaar is 

voor de toekomst nu maar juist ook voor later voor onze jeugd en onze 

komende generaties. Daarvoor moeten we hier de besluiten nemen. Dat is 

onze taak en opdracht.   

 

Ik dank u voor uw aandacht               

 

Fractie PvdA, 

 Pieter Blank 

28 juni 2021   

    


