
Si vis pacem, para bellum 

Den Helder is beland in rustig vaarwater, de coalitie straalt kracht en rust uit, 
zoals een wijs man ooit zei: “If you want peace, prepare to go to war.” Een 
uitspraak van (de Italiaanse diplomaat en filosoof) Niccolò Machiavelli. 

 
Deze wetenschap is inmiddels bij eenieder ingedaald. Daar waar Den Helder 
jarenlang het afvoerputje was, vechten we nu terug en eisen ons deel van de 
taart op. 

 
Op het gebied van stedelijke vernieuwing winnen wij tegenwoordig prijzen. 

 

Het inwoneraantal zit weer in de lift en behalve het feit dat wij een prachtige 
seniorenenclave bezitten, zien we ook dat de jeugd steeds vaker voor Den 
Helder kiest. 

 
Op het sociaal domein worden mensen weer gewaardeerd om hun talenten en 
steeds meer mensen nemen deel aan onze samenleving. 

 
Na jarenlang achterstallig onderhoud hebben wij niet alleen de handschoen 
opgepakt maar ook aangetrokken. 

 

De openbare ruimte, onze buurten, krijgen weer de aandacht die het voor onze 
inwoners verdient. 

 

De begroting is op orde, geen potverteren maar structureel investeren in de 
omgeving en de werkgelegenheid van en voor onze inwoners. 

 
Wij zijn trots op al onze sporters, vanaf de amateurs tot zij die ons op nationaal 
niveau vertegenwoordigen. Al deze toppers hebben onze permanente 
aandacht en waardering. 

 
Wij zijn een nieuw tijdperk ingegaan op het gebied van handhaving en 
vergunningen. Wij zijn van ‘nee, tenzij…’ naar ‘ja, mits….’ gegaan. Dit opent 
deuren voor de vele inventieve inwoners die de gemeente rijk is. 



 

Op het gebied van bereikbaarheid laten wij voelen dat het ons menens is. Wij 
verwachten dat er komend jaar al verbeteringen te zien zijn voor onze 
inwoners. De ontsluiting van onze gemeente blijft bij ons ook op de agenda 
staan. Wij menen dat de veiligheid en het comfort van onze inwoners, sterk 
kan worden verhoogd. Door de aanleg van een zogenaamde driebaansweg. 
Daar waar mogelijk op de route Den Helder – Alkmaar (N9). Wij vragen het 
college aandacht te vragen op dit specifieke punt, bij haar overleggen met de 
provincie. 

 

Op het gebied van onderwijs laten wij zien dat wij zeer betrokken zijn en 
juichen het gesprek toe over hoe wij school en scholier ten dienste kunnen zijn. 

 

Deze snelle kanteling was niet mogelijk geweest zonder de samenwerking 
tussen lokale en landelijke partijen, dit alles voor een Beter Den Helder. 

 
Moties ingediend door anderen zullen wij op sympathie en haalbaarheid 
afwegen. 


