
 

 
 
 
 

“Het gras is groener waar je het water geeft.” 
 

Waar zet het CDA op in deze kadernota: 

 
   Initiatieven die de betrokkenheid van inwoners met de politiek vergroten; 

   Een Jongerenadviesraad en budget voor jongerenparticipatie; 

   Géén bezuiniging op culturele instellingen, zoals het triade en de bibliotheek; 

 Géén bezuiniging op instellingen die opkomen voor kwetsbare groepen, zoals de 

voedselbank; 

   Meer aandacht voor Julianadorp, waarbij het initiatief ONS Dorp de leidraad vormt. 
 

 
 
 

We behandelen de eerste kadernota van deze coalitieperiode, de eerste kadernota van dit college. Nog 

nooit eerder is er zo’n betrokkenheid geweest van raadsleden bij het opstellen van dit beleidsrijke stuk, 

het document waarin de koers uitgestippeld wordt voor het komende jaar en de jaren daarna. Wij danken 

de ambtenaren, het college en alle betrokken die dit mogelijk hebben gemaakt. En die uitgestippelde 

koers? Die koers stemt het CDA positief. 
 

We mogen trots zijn op onze gemeente en alle prachtige dingen die er hier gebeuren. We kijken niet 

langer naar de buren, waar het gras groener zou zijn, we gaan uit van eigen kracht. Ons gras is groener, 

als we het maar water blijven geven. De vruchtbare grond die alles mogelijk maakt in onze gemeente? 

Dat  zijn  onze  inwoners.  Zij  zijn  ons  meest  waardevolle  kapitaal,  met  de  gedachten  dat  de  

inwoner centraal staat heeft het CDA deze kadernota gelezen. Daar zijn op thema’s de volgende 

speerpunten voor onze partij uit gekomen: 
 

Programma 1: Bestuurlijke vernieuwing 
 

Voor het CDA is investeren in het vertrouwen van onze inwoners cruciaal. Hiervoor is bestuurlijke 

vernieuwing  een  mooi  instrument,  maar  wij  zien nog  veel  onbenut potentieel  in  dit  programma  

van  de kadernota.   De   ambities   zijn   in   dit   kader   vooral   intern   gericht,   zoals   het   oprichten   

van   een raadswerkgroep,  het  houden  van  teambuildingsessies,  etc.  Het  CDA  pleit  voor  meer  

bestuurlijk vernieuwende initiatieven richting onze inwoners, zoals het vergaderen van commissies 

op locaties, het houden van burgerraadsvergaderingen en het houden van een politieke 

inwonersmarkt. Door politiek dichtbij onze inwoners te brengen werken wij aan het vertrouwen. 
 

Programma 2: Zorgzame gemeente 
 

Den Helder kent vele waardevolle instanties die stuk voor stuk keihard werken om iedereen de zorg te 

bieden die hij of zij nodig heeft. Het CDA is blij met de inzet van gezinscoaches voor gezinnen met 

multi-problematiek.  Doordat  gezinnen  straks  één  aanspreekpunt  hebben  ontstaat  er  rust  en  kunnen 

mensen  beter  geholpen  worden.  Ook  zijn  wij   voorstander   van  de  ontwikkeling  van  integrale 

kindcentra’s.  Kinderen zijn onze toekomst en die moeten we maximaal faciliteren in hun ontwikkeling 

en groei. Omdat jongeren voor het CDA hoog in het vaandel staan komen wij met een initiatiefvoorstel 

voor de jongerenadviesraad,  jongeren verdienen ook in de politiek een stem. Dit is een raadsbrede 

ambitie waar nu eindelijk invulling aan gegeven kan worden.



 

 

Programma 3: Vitale gemeente 
 

Wil Den Helder in de toekomst een vitale gemeente zijn moeten de juiste randvoorwaarden gecreëerd 

worden.  Voor het CDA zijn dit kwalitatief goede woonmogelijkheden en het zijn van een goed 

bereikbare gemeente. De tijd van praten en onderzoek is voorbij, in 2020 moet de basis gelegd worden 

voor een structurele  oplossing  voor  de  bereikbaarheid  naar  én  in  Den  Helder.  Ook  moet  Den  

Helder voorbereid zijn op meer mensen die zich vanuit de regio Amsterdam hier willen vestigen. 2020 

is het jaar waarin we nieuwe locaties moeten aanwijzen voor kwalitatief goede nieuwe woningen. 
 

Elke gemeente heeft een kloppend hart, en voor het CDA bestaat dit hart uit de vele culturele instellingen 

die met een breed aanbod zowel een sociale als een educatieve rol vervullen. We onderstrepen de ambitie 

van  het  college  om  hierop  in  te  zetten,  en  gaan  in  dat  ligt  niet  akkoord  met  de  voorgenomen 

bezuiniging op het triade en de bibliotheek. Hier komen we in het kopje financiën op terug. 
 

Ook  moeten  alle  zeilen  bijgezet  worden  willen  we  de  duurzaamheidsambities  waarmaken.  Een 

onderdeel  hiervan  is  het  stimuleren  van  fietsgebruik,  hiervoor  dient  Den  Helder  wel  een 

fietsvriendelijke  gemeente  zijn,  en  wie  A  zegt  moet  bereid  zijn  B  te  zeggen. Hiervoor moet 

financiële ruimte worden gemaakt.  Waarbij  enerzijds voldoende parkeergelegenheid is voor fietsen en 

anderzijds een goede infrastructuur voor fietsgebruik. 
 

Programma 4: Leefbare gemeente 
 

Samenleven doe je samen. Hoewel een gemeente de randvoorwaarden schept wordt leefbaarheid voor 

een grote mate bepaald door de wijze waarop wij met elkaar omgaan. Hier zijn wij veel waardevolle 

instanties die het cement vormen van onze maatschappij. Het is voor het CDA dan ook ondenkbaar 

dat op een sociaal vangnet als de voedselbank indirect bezuinigd wordt. 
 

Bij een leefbare gemeente hoort niet enkel de stad Den Helder, maar ook de kern Julianadorp. Ons dorp. 

De plek waar bijna 30% van onze gehele bevolking woont. Helaas blijkt dit nog onvoldoende uit de 

kadernota, waarin Julianadorp in het inhoudelijke deel slechts één keer voorkomt, ten opzichte van 17 

keer het woord Willemsoord en 5 keer het woord veerhaven. Wij maken ons hard voor een integrale 

gebiedsaanpak van Julianadorp, geredeneerd vanuit het prachtige initiatief ONS Dorp, waar maar 

liefst 11 verenigingen verbonden na hebben gedacht over hun omgeving. Na jaren focus op de 

binnenstad, is het nu tijd voor een gedeelde focus op het mooiste dorp van Nederland. 
 

Financiën 
 

Het is onze plicht als overheid om zorgvuldig met het geld van onze inwoners om te gaan. Wij mogen 

de rekening nooit doorschuiven naar toekomstige generaties. Hoewel we in dit licht blij zijn met de 

sluitende financiële raming, waken wij voor de opgave die er nog licht. In de toekomst zal er kritisch 

gekeken moeten worden naar de subsidies die nu verstrekt worden, waarbij gekeken moet worden 

naar de output van organisaties. Deze ruimte willen wij het college geven. 
 

Het CDA zet en zal zich inblijven zetten voor een positief geluid. Voor het zoeken van verbinding waar 

anderen afstand zien. Ons gras is groen, met een voldoende dosis water, aandacht en ruimte blijft Den 

Helder wat we nu zijn: De mooiste gemeente van Nederland. 
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