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Aan de Raad van de gemeente Den Helder 
i.a.a. het college van Burgemeester en Wethouders 
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GEMEENTE DEN HELDER 
INGEKOMEN 

0 8 DEC 2009 

Betreft: terugtreden KV. 

Den Helder, 4 december 2009 

Geachte gemeenteraad, 

Op 21 mei 2007 heeft u besloten tot de instelling van het platform Kritische Vrienden van 
Den Helder. Sindsdien hebben we u vooraen van gevraagde en ongevraagde adviezen. Maar 
dat niet alleen. Wij hebben ons levendig bewogen in onze eigen en uw netwerken - veelal 
achter de schermen — steeds met het doel voor ogen Den Helder de plek te geven die het 
verdient. Een goede plek, uitgaande van de kwaliteiten die de stad heeft, geografisch, 
historisch, maar ook maatschappelijk en economisch. Wij stellen vast dat u, als bestuur van de 
stad, de afgelopen jaren vele stappen verder gekomen bent. De vaststelling van het 
Uitwerkingsplan Stadshart beschouwen we daarbij als een ultiem moment, een mijlpaal. We 
vertrouwen erop dat de uitvoering ervan met hart en ziel, en een stevig doorzettingsvermogen 
door u en de opvolgende besturen als eerstverantwoordelijken, ter hand wordt genomen en 
gehouden. 

Komend jaar krijgt de stad een nieuw bestuur, te beginnen met de benoeming van de 
burgemeester per 1 januari. Op 3 maart zijn er de verkiezingen voor de rtieuwe raad, met wie 
weet een verandering van het politieke krachtenveld. Wij hopen dat de vemieuwende kracht 
en toenemende saamhorigheid die we hebben ervaren, kan worden vastgehouden. Dat geeft 
Den Helder kracht 

Met de blik vooruit heeft het platform Kritische Vrienden in haar vergadering van 2 oktober 
2009 besloten ruimte te.maken. Ruimte die het nieuwe stadsbestuur nodig heeft om zijn eigen 
keuzes en strategic te bepalen. Daarbij hoort ook de keuze voor de inzet van eigen 
instrumenten. De leden van het platform treden terug en af per 1 maart 2010, met behoud van 
onze Kritische Liefde voor Den Helder. Het was ons een tijdrovend maar leerzaam genoegen. 

Met hartelijke groet, 
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