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Schriftelijke vragen PVV Den Helder “Pak problematiek eenzaamheid voortvarend aan” 

 

Geacht College, 

 

Uit een bericht van het NH Nieuws op 1 oktober 2021 (*) blijkt dat uit de meest recente 

Gezondheidsmonitor naar voren komt dat bijna de helft van de Helderse inwoners (49,2 

procent) zich vorig jaar in meer of mindere mate eenzaam voelde en maar liefst 11,5 procent 

zelfs (zeer) ernstig eenzaam. De resultaten voor Den Helder liggen daarmee rond de 

landelijke gemiddelden. 

 

Volgens Bert van de Velden (directeur GGD Kennemerland) komt eenzaamheid niet alleen 

door de lockdowns tijdens de coronacrisis, maar zou de stijging al eerder zijn ingezet.  

 

De PVV maakt zich grote zorgen over de cijfers voor de gemeente Den Helder en vreest voor 

de sociale gevolgen van deze toenemende problematiek. Daarom wil ondergetekende graag 

de volgende vragen aan het College stellen: 

 

1) Deelt u de mening dat de cijfers uit de Gezondheidsmonitor voor de gemeente Den 

Helder bijzonder verontrustend zijn? Zo nee, waarom niet? 

 

2) Kunt u aangeven wat het College in de jaren 2018 t/m 2021 heeft gedaan om de 

problematiek van eenzaamheid aan te pakken? Graag een gemotiveerd antwoord met 

zoveel mogelijk details, waaronder inzake de beoogde doelgroepen, behaalde resultaten en 

uitgetrokken middelen. 

 

3) Kunt u aangeven wat het College op korte termijn gaat doen om de toenemende 

problematiek van eenzaamheid aan te pakken? Graag een gemotiveerd antwoord met 

zoveel mogelijk details, waaronder inzake de beoogde doelgroepen, te bereiken resultaten 

en gereserveerde middelen. 

 

4) Deelt u de mening dat de onnavolgbare en aan alle kanten rammelende 

coronamaatregelen van het Rijk, waaronder de QR-code, een dramatische uitwerking 

hebben op de geestelijke gezondheid van onze burgers en flink bijdragen aan de 

problematiek van eenzaamheid? Zo ja, bent u bereid dit kenbaar te maken richting het Rijk & 

zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord. 
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Met vriendelijke groet, 

 

V. van den Born  

PVV Den Helder 

 

 

 

 

BRON 

 

(*) https://www.nhnieuws.nl/nieuws/292529/amsterdam-koploper-in-cijfers-ernstige-eenzaamheid  

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/292529/amsterdam-koploper-in-cijfers-ernstige-eenzaamheid

