
Den Helder, 18 november 2013. 

Geachte voorzitter, leden van de raad, 

Een referendum van € 50.000,- vond u te duur. Nu wel een peiling die geen 
peiling is voor het bedrag van € 160.000,-Ü 

Je moet maar durven! 

Een nieuw 'paleis van de democratie' vraagt om draagvlak. Vandaar dat wij de 
Helderse politiek vragen om, voor zij allerlei ingrijpende plannen ontwikkelen, 
al in een vroeg stadium te zoeken naar draagvlak onder de bevolking. 
Maar ook naar een 2/3 meerderheid in deze raad. 

Zo is het nieuwe zwembad hier een mooi voorbeeld van. Er heeft geen enkele 
discussie bestaan over deze nieuwbouw, zo was de financiering transparant en 
acceptabel, mede door de financiële bijdrage van Defensie voor onder andere de 
duiktoren. 

Misschien dat u de nieuwe schouwburg nog kan combineren met een nieuw 
gemeentehuis. Want dan heb je komedie, musical, politieke satire maar vooral 
veel drama onder één dak. 

Nou gaat u de nieuwe raad van 2014 en de inwoners van onze stad vanavond toch 
niet opzadelen met een financiële kater? 

Wij, de inwoners van Den Helder, hoeven de geheime financiële stukken helemaal 
niet in te zien om te begrijpen, dat de financiering rammelt. Ik bedoel dan het 
toereken tot, het weglaten van en... ach in uiterste nood betaald Zeestad het wel. 

Kunnen en mogen we vanavond nog één keertje TROTS op TROTS zijn? Hou 
vast aan uw verkiezingsbelofte, 200 parkeerplaatsen en 2,1 miljoen euro per jaar! 

En meneer Koning, speciaal voor u citeer ik Jacobus 1 vers 12, waar geschreven 
staat: "Zalig is de man die in verzoeking volhardt want, wanneer hij die proef 
doorstaat zal hij de kroon des levens ontvangen". Einde citaat. 

Ik geef u wederom ongevraagd een advies: Wacht op de verkiezingen, dan is er in 
ieder geval een objectieve peiling, en ga dan vervolgens echt draagvlak zoeken voor 
uw plannen, en sta open voor alternatieve bouwlocaties. Want vanuit de bevolking 
zijn er al voldoende alternatieven aangedragen. En die 7 miljoen van Zeestad? 
Gebruik die nou eens om het stationsgebied op te knappen! 

Ik dank u voor uw aandacht. 
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