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Als je niet weet waar je heen wilt kom je er nooit. 

Toen het college na een lang en moeizaam formatieproces aantrad  en het coalitieprogramma werd 

gepresenteerd viel het volgende op. De regerende partijen hadden elkaar niet gevonden op inhoud 

maar op een nieuwe manier van besturen zo staat te lezen in het coalitieakkoord.  

Dat dit ook betekende dat de regerende partijen hun eigen inhoud vaarwel hadden gezegd was ons 

op dat moment nog niet duidelijk. Op de eerste pagina van de begroting staat echter te lezen dat de 

kern van de strategische visie nog onverkort van kracht is. Inclusief het doel door te groeien naar 

60.000 inwoners. Dit bevreemd ons omdat alle partijen die op dit moment deelnemen aan de coalitie 

voor de verkiezingen van mening waren dat deze visie herijkt diende te worden. 

 De vrije socialisten stemden afgelopen maand met droge ogen voor een voorstel om mensen een 

maand geheel van hun uitkering te onthouden en GroenLinks ondersteunde vanavond een 

afsplitsende partij van harte met verschillende commissieleden. Dit terwijl de partij in verkiezingstijd 

fel ageerde tegen dit fenomeen. Dat GroenLinks Den Helder geen berichten meer op haar site heeft 

plaatst na 30 maart dit jaar en het verkiezingsprogramma niet meer op de site te vinden  is in dit 

kader curieus te noemen. Kortom de nieuwe manier van besturen houdt blijkbaar  in dat je 

afhankelijk van het momentum een voorstel al dan niet steunt. De steven wenden is vooral  

meewaaien met de wind. 

Wat niet is veranderd is in de manier van besturen is dat de inhoud nog altijd ondergeschikt lijkt te 

zijn  aan de afspraken die de coalitie onderling maakt. Zeker er is een zeﾆWヴW ┗ヴｷﾃｴWｷS ﾗﾏ ;ﾉゲ ヮ;ヴデｷﾃ さﾃW 
WｷｪWﾐ Sｷﾐｪ デW SﾗWﾐざく M;;ヴ SW ヮヴｷﾃゲ SｷW ｴｷWヴ┗ﾗﾗヴ HWデ;;ﾉS ﾏﾗWデ ┘ﾗヴSWﾐ ｷゲ ┘;デ ﾗﾐゲ HWデヴWaデ precies 

datgene wat nu juist werd betiteld als oude politiek.  

Het herijken van de strategische visie stond hoog op het lijstje van de coalitie, helaas is dit nog niet 

gebeurd. Wat wel gebeurd is voortborduren op de huidige visie. Kijk bijvoorbeeld naar het  voorstel 

een economische impuls te doen in de binnenstad. Dat is puur oude politiek. Ook de partners, 

woningstichting en Zeestad, blijven ondanks kritische geluiden van voor de verkiezingen stevig in het 

zadel de komende periode. 

Het wenden van de steven zou zich volgens het coalitieprogramma nadrukkelijk manifesteren binnen 

het sociale domein. Dat staat in schril contrast met het vasthouden van het oude beleid door de 

wethouder. Ook het tegengaan van de armoedeval zoals beloofd is nog niet  vorm gegeven. Wel 

vond de wethouder dat zo min mogelijk mensen in aanmerking moesten komen voor een 

langdurigheidtoeslag. Anders zouden deze mensen de prikkel missen om aan het werk te gaan. Dat 

het hier juist om werkende mensen ging, de zogenaamde werkende armen, vergat hij even voor het 

gemak.  

Maar ook bij het beleid van de MFCげゲ in Den Helder wordt geen keus gemaakt. De begroting laat 

lezen dat de MFCげゲ ｪ;;ﾐ a┌ﾐIデｷﾗﾐWヴWﾐ ﾐ;;ゲデ SW H┌┌ヴデｴ┌ｷ┣Wﾐく BWｷSW ┘ﾗヴSWﾐ ｪWa;IｷﾉｷデWWヴS Wﾐ 
ondersteund.  

Voor het dierenwelzijn wordt incidenteel 20.000 euro gevraagd. Ook hier geen duidelijke keus. Wij 

zijn voorstander van een goed beleid waarin structurele oplossingen worden bedacht.  



Volgens het coalitieakkoord zou de VVV weer terug moeten naar het centrum. Tegelijkertijd wordt 

de nieuwbouw schouwburg  omarmt als een van de culturele parels van Willemsoord. Weer het 

kiezen voor van alles met daarbij het grote risico niets goed van de grond te tillen. 

Helder Onafhankelijk zal tegen alle leges verhogingen met 2% stemmen. Aangezien de kosten voor 

onze inwoners omhoog zijn gegaan gaat het hier indirect niet om een verhoging van 2% maar om het 

dubbele of zelfs nog meer. Dat vinden wij in deze tijd onacceptabel. 

 

Het wenden van de steven bleek geen eenvoudige opgave. De steven wenden kan pas als je weet 

waar je heen wilt. Dat betekent dat je een duidelijk doel voor ogen hebt. De weg daar naar toe kan 

via verschillende routes maar de eindbestemming blijft dezelfde. De regerende partijen hebben 

verzuimd het eindstation vast te stellen en het alleen gehad over de manier waarop gereisd zou 

worden. Nu een half jaar later wordt pijnlijk duidelijk dat je op deze manier stuurloos bent.  

Wat wil het college? Wilt u naar het oosten? Dan gaat u richting de publieke tribune, in dat geval zou 

u de burger tegemoet treden. Naar ze luisteren en ze laten participeren. Wilt u naar het Noorden? 

Dan kiest u voor de wellicht wat koude maar zakelijke benadering. In het zuiden schijnt een klein 

zonnetje, belichaamt in de sociale vleugel  van de coalitie. Maar ze is nog  verborgen achter een grote 

wolk. Het westen tenslotte daar zit het college zelf, over het algemeen in Den Helder een nogal 

winderige hoek. 

Om het college een beetje te helpen hebben we voor iedereen een symbolisch hulpmiddel (kompas). 

Deze kompassen willen we aanbieden samen met de nadrukkelijke oproep na te denken over waar 

we heen gaan. Wij wensen het college veel succes met het bepalen van de richting. 


