
 

 

Stabiliteit in een veranderende wereld. 

Vorig jaar maart is de hele wereld op z’n kop gezet. Het leven zoals wij kenden, 

en veelal voor lief namen, kwam van de ene dag op de andere tot stilstand. Dit 

met grote gevolgen. Elkaar de hand schudden, samen een hapje eten, 

boodschappen doen, over alles moesten we nadenken. 

Wat je zag in die tijd was dat iedereen in die veranderende wereld op zoek was 

naar stabiliteit. Een nieuwe werkelijkheid waarin ook saamhorigheid ontstond. 

We gingen elkaar weer emotioneel vasthouden nu dat fysiek niet meer kon. 

Het thuiswerken maakte flexibiliteit en creativiteit los bij de inwoners van Den 

Helder.  

Wat hebben we mooie inwoners initiatieven gezien: de ouderentoer, de kei 

cadeaus, food2share maar ook koop lokaal. Zo mooi om te zien hoe we erin 

geslaagd zijn het beste te maken van een totaal onbekende situatie. Er is veel 

veerkracht getoond. Den Helder is niet in paniek geraakt, sterker nog, we zijn 

sterk en stabiel gebleven. 

Deze stabiliteit zien we ook terug in de kadernota.  

Financieel gezien is de kadernota sluitend voor de komende jaren waarbij het 

mogelijk was om een aantal incidentele uitgaven te dekken vanuit de 

algemene reserve. Ondanks dat blijft het weerstandsvermogen op 1,1 in 2025. 

De financiën zijn duurzaam op orde en dat vormt samen met een stevig en 

stabiel bestuur voor de VVD de basis om de stad te besturen.   

En daardoor kunnen we verder met het uitwerken van onze plannen om Den 

Helder nog mooier te maken! 

Denk hierbij aan: 

• Behoud en uitbreiding van werkgelegenheid → uitwerking van de 

regiodeal 

• Meer en kwalitatief goede woningen voor verschillende doelgroepen  

• Betere bereikbaarheid van stad, haven en buitengebieden 



• Zorgvoorzieningen die preventief werken stimuleren die effectief en 

dichtbij zijn 

• Verder oppakken van het uitvoeringsplan Stadshart 

• Excellente dienstverlening 

• Een sterk imago 

Al deze genoemde onderwerpen zijn belangrijk en geven de koers aan voor 

een stabiele toekomst. 

Er zijn twee  punten die wij als VVD willen uitlichten, als eerste  het (fiets)blik in 

het blik in de Beatrixstraat. Geen gezicht! 

Hier willen wij een oplossing voor en die zien wij in het realiseren van een 

fietsenstalling in het voormalige V&D gebouw. Hieraan gekoppeld een 

openbaar toilet. Dit is een wens die al vele jaren leeft bij meerdere partijen. 

Wij gaan met een motie het college vragen dit op te pakken en te komen met 

een plan van aanpak.  

En als tweede punt de versterking van de handhaving. Als wij iets hebben 

gemerkt in de afgelopen tijd is dat hoe belangrijk een veilige en schone 

leefomgeving is voor onze inwoners. Daarvoor zijn wij primair zelf 

verantwoordelijk, maar dan moet ook de handhaving op overtredingen op 

orde zijn. Er moeten voldoende handhavers en BOA’s zijn die zich bezig kunnen 

houden met de grootste ergernissen van de inwoners, en dat zijn (zwerf)afval, 

hondenpoep maar ook asociaal rijgedrag.  

Wij komen hier in de komende maanden op terug bij het college. We koersen 

richting de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Politiek gezien een spannende 

periode waarbij de partijen de onderlinge verschillen zullen uitvergroten. 

Wellicht ontstaat er scoringsdrift. Maar juist in die periode wil de VVD laten 

zien dat we toch in gezamenlijkheid kunnen voortbouwen aan de toekomst van 

onze mooie stad.  

En ik leg daarbij de nadruk op “in gezamenlijkheid”. Want alleen als we samen 

zorgen voor een stabiel stadsbestuur, kunnen wij verder bouwen aan die 

toekomst. Dát, meneer de voorzitter, is die stabiliteit, waar ik zojuist mijn 

verhaal mee begon. Dát is wat onze inwoners graag willen, wat ze nodig 

hebben, ja dat is waar ze ook recht op hebben!  

Dank u wel! 

 


