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Onze kernpunten
•

De PvdA staat voor een samenleving waarin iedereen meedoet en de ondersteuning krijgt die
nodig is.

•

In de gemeente Den Helder moet je fijn kunnen wonen, werken en recreëren.

•

Het zelfstandig blijven wonen van ouderen in de eigen buurt is uitgangspunt.
De
toenemende vergrijzing en de toenemende behoefte aan zorg voor langer thuiswonende ouderen
vraagt om gepaste maatregelen op gebied van toegang tot die betaalbare zorg en goede
ondersteuning van mantelzorgers. Zorgtoerisme dient gestimuleerd te worden.

•

De PvdA wil de zelfredzaamheid van burgers vergroten, zodat zij zelf beter in staat zijn om hun
omgeving beter leefbaar te maken. Dat kan onder meer door de bewoners van de wijken en
buurten meer verantwoordelijkheid te geven. De gemeente moet initiatieven ondersteunen met
raad, daad én geld. En ervoor zorgen dat de bereikbaarheid van die ondersteuning verbetert.

•

Dat vluchtelingen /nieuwe Nederlanders ondersteund worden bij hun integratie in de Helderse
samenleving.

•

De PvdA wil een lokaal plan van de arbeid. Waarbij zoveel mogelijk vaste banen worden
gecreëerd waardoor meer mensen aan zinvol werk kunnen worden geholpen. Deze periode
oplossingen vinden voor de verkeerstromen van en naar de haven en TESO. daarbij blijft de
‘Karel Doormanburg’ aan de Ravelijnweg speerpunt.

•

De lokale overheid moet beter samenwerken met ondernemers. Speerpunt daarin is de
problematiek van kleine ondernemers.

•

De PvdA ondersteunt een maximale inzet van alternatieve energiebronnen door de gemeente.
Dat is niet alleen een goed voorbeeld, maar de PvdA wil ook dat inwoners gestimuleerd worden
om hetzelfde te doen. De noodzaak tot duurzame bouw en energiezuinig wonen wordt
opgenomen in de bouwverordening

•

De PvdA wil aanpak van de verkeersveiligheid Schootenweg/Ravelijnweg en kruising
Schootenweg/Van Egmondstraat/Hendrik Baskeweg.

•

De PvdA wil het areaal aan fiets-, wandel- en kanoroutes vergroten waardoor de
aantrekkelijkheid van de stad voor de inwoners en ook voor toeristen wordt vergroot. Veiligheid
speelt hier een belangrijke rol bij.

•

De PvdA wil eigenaren en huurders van sportcomplexen vrijstellen voor OZB – eigenaren.
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INLEIDING
Als lokale afdeling van de landelijke PvdA hebben wij in de afgelopen jaren een duidelijke en invloedrijke
rol gespeeld in de gemeenteraad van Den Helder. De polarisatie in de samenleving, de onzekerheid op
de arbeidsmarkt en de noodzaak van een sociale en duurzame economie vragen ook lokaal om
antwoorden. In een wereld waarin aandacht voor het samenleven met anderen en solidariteit met
minderbedeelden in toenemende mate onder druk lijken te staan, blijven wij onomwonden staan voor een
sociale, fatsoenlijke en eerlijke samenleving voor iedereen.
In Den Helder hebben onze vertegenwoordigers in de Gemeenteraad en in het college van Burgemeester
en Wethouder een duidelijk sociaal stempel gedrukt op het beleid. De PvdA als meest sociale partij in Den
Helder. Daar zijn verschillende voorbeelden van. In Den Helder valt het resultaat in het “sociale domein”
op. Onder het sociale domein vallen alle taken die te maken hebben met zorg, jeugdhulp en
werkvoorziening. Een paar jaar geleden is door de regering besloten dat alles wat onder die taken valt
over te hevelen naar de gemeenten. Die decentralisatie stelt de gemeenten in ons land soms voor grote
problemen, maar het is in Den Helder gelukt om het zo te regelen dat bewoners nauwelijks grote hinder
hebben ondervonden van de veranderingen. Natuurlijk zijn we er nog niet. We zullen er aan moeten
blijven werken. Mensen die ondersteuning, zorg of opvang nodig hebben moeten die snel en adequaat
kunnen krijgen. Dat kan en mag wat kosten, maar door verstandige keuzes te maken en altijd in overleg te
blijven met aanbieders en gebruikers kan die zorg efficiënt worden geleverd.
De PvdA-fractie in Den Helder en onze wethouder in het college hebben eraan bijgedragen dat er gewerkt
wordt aan een dementie-vriendelijke stad, en dat een dat een onderzoek naar eenzaamheid leidt tot een
aanpak om eenzaamheid te verminderen. Dat er gewerkt is aan een betere toegankelijkheid en
bekendheid van de bijzondere bijstand om armoede tegen te gaan .Is het kind pakket geïntroduceerd.
De PvdA heeft bewezen de mensen te hebben die al die verschillende en soms moeilijke klussen kunnen
klaren. Natuurlijk zetten wij ook onze contacten op regionaal, provinciaal of landelijk niveau in om dit te
bereiken. Dat is het voordeel van een landelijke partij, daar moet je gebruik van maken als dat nodig is. In
de onderstaande tekst maken we duidelijk waar de PvdA in Den Helder voor staat, welke keuzes wij
maken en hoe we dit willen realiseren.

Andrea van Herwijnen, Nejib Benzerti, Monica Anthonijsz, Pieter Blank, Peter de Vrij.

HOOFDSTUK 1
Leven in een verbonden samenleving
Zorg en Welzijn
De PvdA wil:
•

Goede toegankelijke en eerlijke zorg voor iedereen.

•

Spoedeisende zorg en acute verloskunde dienen dan ook 24 uur per dag beschikbaar te blijven in
het NW ziekenhuis locatie Den Helder.

•

Goede ondersteuning van mantelzorgers.

•

Meewerken aan het realiseren van een zorghotel.

•

Voorkomen dat het Eigen risico en de Eigen bijdrage een drempel is om (noodzakelijke) zorg te
vragen.

•

Voldoende bereikbare dagbesteding.

•

Betere opvang en begeleiding van inwoners met psychische nood welke overlast geven in straat
en wijk.

•

Meer preventie en aandacht voor de risico’s van overgewicht en te weinig bewegen.

•

Goede toegankelijkheid van gebouwen en straten voor rolstoelgebruikers

De positie van het Noordwest ziekenhuis in Den Helder staat onder druk. Er is geen ander ziekenhuis in
Nederland waar het zo moeilijk is om de spoedzorg in de lucht te houden. Er is in de regio geen
ziekenhuis in de directe omgeving waar mensen in spoedgevallen binnen 45 minuten naartoe kunnen. De
PvdA zal zich inzetten voor het behoud van de huidige faciliteiten van het ziekenhuis.
De gemeente heeft een belangrijke taak bij het helpen van inwoners die (gezondheids)zorg en
ondersteuning in hun leven nodig hebben. Taken op dit gebied die eerder bij de rijksoverheid lagen zijn bij
de gemeente neergelegd. De veranderingen in de zorg zijn groot. Dit brengt bij veel ouderen
onzekerheid. Er zijn de afgelopen periode grote stappen gezet binnen de gemeente om de toegang tot de
zorg zo gemakkelijk mogelijk te maken. Het uitgangspunt van de PvdA blijft daarin dat iedereen de zorg
kan krijgen die nodig is. Er moet nog beter ingezet worden op de toegang tot en eerlijke verstrekking van
deze zorg. De samenwerking tussen gemeente, huisartsen, zorgverleners en ondersteunende instanties
moet zo optimaal mogelijk ingericht worden. Het moet voor iedereen duidelijk zijn waar welke zorg
verkregen kan worden. Omdat mensen langer thuis blijven is er niet alleen meer behoefte aan zorg op
maat maar zijn er ook meer mantelzorgers nodig. De gemeente heeft een belangrijke rol in de
ondersteuning van deze groep.
Dagbesteding voor mensen met beperkingen in wat voor zin ook dan moet nadrukkelijk beter ingericht en
ondersteund worden. Daarbij moet er een ruim en divers aanbod zijn, zodat de deelnemer een eigen
keuze kan maken.
Extra aandacht voor ouderen in kader van zorgverlening als het gaat om het creëren van een vangnet als
thuis (even) niet meer gaat. Zorginstellingen moeten zorgdragen voor voldoende plekken voor acute
opnames. Na een ziekenhuisopname dient er betere afstemming te worden gerealiseerd tussen de

zorgaanbieders om zorg thuis op een goede en verantwoorde wijzen te verlenen. Teveel mensen vallen
nu tussen wal en schip. Tijdelijk verblijf in een te realiseren zorghotel zou hierin kunnen voorzien. Speciale
aandacht is nodig voor mensen zonder sociaal netwerk.
Meedoen aan de samenleving geeft zin aan het leven, zeker voor ouderen. Daarom wil de PvdA dat de
openbare ruimte en leefomgeving goed toegankelijk is. Dat de omgeving waarin men woont uitnodigt tot
ontmoeting. Dat er voldoende openbare ruimtes zijn om te bezoeken en dat er goede dagbesteding is in
de wijken.
Preventie van overgewicht richt zich op het voorkomen van overgewicht, het bevorderen van een normaal
gewicht bij mensen die te zwaar zijn (afvallen) en gewichtsbehoud voor mensen die zijn afgevallen.
Belangrijk uitgangspunt voor een duurzame en effectieve preventie van overgewicht is het mogelijk maken
van een gezonde keuze van voeding en beweging. Deze keuzes worden beïnvloed door kennis over en
houding ten opzichte van bewegen en voedselinname. Maar een actieve leefstijl wordt ook in grote mate
bepaald door omgevingsfactoren, zoals groenvoorzieningen, fietspaden, veilige buurt, goede verlichting
enz. Hiervoor zijn niet alleen maatregelen vanuit gezondheidsbeleid nodig, maar ook vanuit andere
beleidsterreinen, zoals onderwijs, ruimtelijke ordening of veiligheid. De Pvda wil inzetten op een
preventiebeleid gericht op jongeren.
Armoede en schuldhulpverlening
De PvdA wil:
•

Meer mensen aan zinvol werk helpen.

•

Door vroegsignalering en vroegtijdige interventies problematische schulden trachten te
voorkomen.

•

Inwoners van Den Helder zoveel mogelijk financieel zelfredzaam maken zodat voorkomen kan
worden dat zij problematische schulden krijgen.

•

Daar waar een situatie zonder problematische schulden niet haalbaar is acties ontwikkelen die
erop gericht dienen te zijn dat schulden niet oplopen.

•

Het vangnet voor mensen zonder werk verbeteren.

•

Ook op lokaal niveau dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

•

Een kwijtscheldingsbeleid van lokale lasten voor mensen met een minimum inkomen tot 130%
van het bijstandsniveau.

•

Een geleidelijke overgang van bijstandsniveau naar een aanvaardbaar besteedbaar inkomen bij
arbeid om de armoedeval te compenseren. Dit kan door de tegemoetkomingen via een glijdende
schaal toe te passen van bijvoorbeeld 100%-130%

•

Bewindvoering door de gemeente?

Het gaat steeds beter in Nederland als we de economen moeten geloven. Kijkend naar de cijfers lijkt dat
ook waar te zijn: het aantal werkzoekenden daalt en het aantal beschikbare banen stijgt. Maar er is helaas
een grote kwetsbare groep die daar niet van profiteert. Deze groep heeft steeds minder besteedbaar
inkomen en verkeert daardoor vaker in armoede. Armoede leidt tot toenemende schulden en daarmee

gepaard gaande zorgen. Zorgen over gewone dagelijkse zaken, dingen die je jouw gezin en jouw
kinderen moet ontzeggen. Deze groep moet beter begeleid worden naar een combinatie van zorg en
zinvolle activiteiten.
Werk is natuurlijk de beste weg uit armoede en de daaruit voorkomende sociale uitsluiting. Het vergroten
van de arbeidsparticipatie is daarom het belangrijkste wat ons te doen staat. Dat kan alleen in nauwe
samenwerking met de sociale diensten en werkgevers in de regio. Tegelijkertijd wordt het vangnet en de
hulp aan mensen die toch in armoede terecht komen verder versterkt. Wij willen het armoedebeleid verder
uitbouwen. Ook dat gebeurt met andere partijen zoals zorg- en welzijnsinstellingen die daar een
onmisbare rol in spelen. De gemeente moet haar regierol verder versterken. Banen creeren bij de
gemeente?
Daarnaast zorgt de gemeente voor een betere toegankelijkheid en bekendheid van de bijzondere bijstand.
Daarbij wordt voortdurend gezocht naar manieren van ondersteuning die zo weinig mogelijk een
stigmatiserend karakter hebben. Wij zijn voorstander van het verstrekken van een extra bijdrage aan
mensen die gebruik maken van WMO ondersteuning en die een besteedbaar inkomen hebben dat minder
is dan 150% van het sociaal minimum. Een zeer belangrijke voorziening is de schuldhulpverlening.
Oplopende schulden kunnen de oorzaak zijn dat het besteedbaar inkomen ontoereikend is om de eindjes
aan elkaar te knopen. Dit overkomt ook mensen met een betaalde baan. Een vroegtijdige onderkenning
hiervan en het bieden van de juiste hulp is dan heel belangrijk.

Wonen / Leefbare buurten
De PvdA wil:
•

Dat er onderzoek komt naar mogelijkheden van nieuwe vormen van “beschermd wonen”.

•

Dat het zelfstandig blijven wonen van ouderen in de eigen buurt uitgangspunt is.

•

Dat de noodzaak tot duurzame bouw en energiezuinig wonen wordt opgenomen in de
bouwverordening. (dus strenger dan de adviezen van de VNG? (modelbouwverordening)

•

Dat indien sprake is van het langdurig verlenen van mantelzorg, dat een criterium moet zijn waar
rekening mee gehouden wordt bij woningtoewijzings-normen.

•

Inwoners nadrukkelijk betrekken bij het veiligheidsbeleid. Niet alleen bij het maken van beleid
maar ook bij de uitvoering ervan. Jaarlijks vragen wij wijkbewoners welke problemen zij in hun
wijk ervaren, hoe die moeten worden aangepakt en wat zij zelf hieraan kunnen doen.

Ouderen blijven langer zelfstandig wonen Bij verhuizing willen mensen een huurwoning in hun wijk zodat
hun sociale netwerk in stand kan blijven. Bewaak dat mensen, die weinig financiële middelen hebben
kunnen beschikken over geschikte woonruimte in hun eigen wijk. Houdt rekening met woonwensen in de
toekomst . Kijk naar mogelijkheden van nieuwe vormen van 'beschermd wonen’. een alternatief voor de
voormalige verzorgingshuizen.
We bestrijden overlast, intimidatie en criminaliteit op straat. Wij werken samen met
woningbouwcorporaties, welzijns- en (jeugd)zorginstellingen, brandweer, politie, onderwijs, burgers en

bedrijven. In deze samenwerking is de wijkagent de sleutelfiguur en neemt de gemeente de rol als
regisseur. Wanneer het om veiligheid gaat wil de PvdA preventie waar dat kan en hard ingrijpen waar het
moet.
Goed wonen in Den Helder is een groot goed. Wonen in Den Helder dient mogelijk te zijn voor alle
bewoners. De gemeente helpt daarbij door bij te dragen aan en ondersteunen van vitale bouwprojecten,
aantrekkelijke woonomgeving en het wonen zelf voor sociale doelgroepen (bijv. startende jongeren en
senioren).
De PvdA wil voortvarend doorgaan met de stadsprojecten, zoals:
•

•

•

•

•

Julianadorp
•

Aanleg ‘Prins Willem Alexanderpark’

•

Voorbereiding Noorderhaaks. Voltooiing rondweg Julianadorp

•

Aaneensluiten winkelcentrum De Riepel met het Loopuytpark

•

Opwaarderen toeristische accommodaties

Huisduinen
•

Attractief Inrichten Admiraal Verhuellplein en parkeerlocatie realiseren op het terrein
Hoogheemraadschap

•

Bouwen ‘vuurtorenkwartiertje’ bij Lange Jaap (vuurtoren huisjes)

Binnen de linie
•

Ondersteunen gevelrenovatie in de oude centrumbuurten.

•

Het omvormen van het voormalig AZC op fort Dirksz Admiraal tot een veelzijdige
woonbuurt waarbij de ontwikkeling daarvan in directe samenspraak met de bewoners van
Tuindorp plaatsvindt.

Stadshart:
•

Opwaarderen Kerkstraat, stadspark aansluiten op zeedijk, het tegengaan en voorkomen
van ‘dooie’ pijpenlastraatjes door het instellen van een etalagetoets.

•

Gevelrenovaties mogelijk blijven maken

Gehele stad:
•

Uitbreiden wandel-, fiets,- bootjesroutes, gegeven het motto: Den Helder: daar kun je
gezond verkeren!

Afgelopen jaren heeft de binnenstad onder regie van projectorganisatie Zeestad een geheel nieuwe
uitstraling gekregen. Bewoners en bezoekers reageren enthousiast. Deze lijn van positieve verandering
moet slagvaardig worden doorgezet, waarbij ook andere delen van de stad kunnen profiteren van deze
aanpak. Een aanpak waarbij ook maatschappelijke partners als de Woningstichting nauw betrokken zijn.
Met een voortgaande medefinanciering van de provincie kan de verdere doorontwikkeling van Den Helder
vervolgens daadkrachtig ter hand worden genomen. Voor de PvdA is Zeestad de geschikte organisatie

om de uitvoering daarvan op zich te nemen. De gemeenteraad dient daarvoor een nieuw uitvoeringsplan
op te stellen.
Dakloosheid en verslaving tegengaan:
De PvdA wil:
•

Meer inzetten op het voorkomen van verslaving door goede voorlichting op scholen door
bijvoorbeeld de GGD en door ervaringsdeskundigen.

•

Dat zwerfjongeren voorrang hebben bij verslavingszorg en maatschappelijke opvang.

•

Dat verslaafden en daklozen die structureel weigeren mee te werken en overlast blijven
veroorzaken sanctie opgelegd krijgen. Een gedwongen opname met behandeling kan in sommige
gevallen de meest effectieve optie zijn.

•

Wil dat de politie zich meer op straat laat zien om handel in harddrugs tegen te gaan.

Sport, cultuur en kunst
De PvdA wil:
•

Meer regionale samenwerking om kunst en cultuur te bevorderen.

•

Het huidige gemeentelijke kunst- en cultuurbeleid behouden.

•

Meer gezamenlijk gebruik van sportaccommodaties.

•

Dat er een oplossing komt voor het Sportpark aan de Ruyghweg.

•

Eigenaren en huurders van sportcomplexen vrijstellen voor OZB – eigenaren.

•

Extra aandacht voor groepen die te weinig sport.

•

Ondersteuning voor vrijwilligers in (sport)verenigingen.

•

Het huidige gemeentelijk sportbeleid continueren.

De rol van het beoefenen van kunst is heel belangrijk in een samenleving en dus ook in onze gemeente.
Het is een bindend en vormend middel, vooral belangrijk voor opgroeiende jongeren. De aanwezigheid
van het grote aantal gezelschappen in Den Helder maakt duidelijk dat (bijna) iedereen er zo over denkt.
Zoals breedtesport een broedplaats is voor de professionele sport zijn amateurkunstgezelschappen een
broedplaats voor latere professionele kunstbeoefenaars. Iedere jongere die het plezier wil ervaren van het
beoefenen ervan binnen een groep moet ondersteund worden om dat te gaan doen. Een grotere
regionale samenwerking op dit gebied zal de mogelijkheden verbreden en het aanbod vergroten.
Sport is gezond, het schept een gevoel van saamhorigheid en zorgt voor onderling respect. Bovendien
bevordert het gezamenlijk gebruik van sportfaciliteiten de sociale samenhang van verschillende groepen.
Het is daarbij van groot belang dat sportvoorzieningen voor iedereen toegankelijk zijn. Het inkomen mag
daarbij geen drempel vormen. Ook moet de deelname aan sport door jeugd en jongeren worden
bevorderd. Extra aandacht moet er zijn voor groepen inwoners die te weinig aan sport doen, zoals
bijvoorbeeld ouderen, allochtone vrouwen, jongeren en mensen met beperkingen. Dit moet tot uitdrukking
komen in het subsidiebeleid aan de sportverenigingen. Goede relaties en verstandhoudingen met de
verenigingen dienen behouden te worden en daar waar nodig verbeterd, zodat tijdig knelpunten worden

gezien en er ondersteuning kan worden geboden. Veel sportverenigingen worden door vrijwilligers op de
been gehouden. Het wordt steeds moeilijker om voldoende mensen hiervoor te vinden. Dit is een grote
bedreiging voor het voortbestaan van deze verenigingen. Het is van groot belang dat er in Den Helder een
voldoende breed aanbod van sportclubs blijft bestaan.
In de hele gemeente moeten sportvoorzieningen op relatief korte afstand voorhanden zijn. Een probleem
is dat het gebruik van sportaccommodaties nog steeds te eenzijdig is. Het gebruik van een sportveld voor
verschillende sporten zou mogelijk moeten zijn. Samen met de verenigingen willen we het multifunctioneel
en gezamenlijk gebruik van sportaccommodaties bevorderen. Sportverenigingen met een eigen
sportaccommodatie worden vrijgesteld van het eigenaren deel van de onroerende zaakbelasting. Het
gebruikersdeel moeten ze blijven betalen.
Zorgen voor meedoen
De PvdA wil:
•

Een goede integratie van vluchtelingen in de Helderse samenleving.

•

Meer betaalbare woningen om een ongestoorde opvang mogelijk te maken en langere
wachttijden voor de eigen inwoners te voorkomen.

Den Helder maakt deel uit van de Nederlandse samenleving die te maken heeft met opvang van
vluchtelingen uit oorlogsgebieden. Ook Den Helder zal vluchtelingen toegewezen krijgen die een plek
horen te krijgen binnen de Helderse samenleving. Integratie in die samenleving en dus ook meedoen
staat voor de PvdA voorop. Dat is belangrijk voor de vluchtelingen, maar ook voor onszelf. Uitbreiding van
het aantal betaalbare woningen moet ervoor zorgen dat de samenleving geen last heeft van de toename
van het aantal mensen dat deze woningen nodig heeft. Het is belangrijk dat mensen niet het gevoel
krijgen dat ze langer op een woning moeten wachten, omdat vluchtelingen voorrang krijgen. Dat kan door
betere afspraken met woningbouwverenigingen over betaalbare en geschikte woningen. De gemeente
moet hier het voortouw nemen en niet afwachten. Initiatieven om het meedoen van vluchtelingen aan de
samenleving te stimuleren moeten worden ondersteund. Daarbij blijven de waarden van onze
samenleving, zoals respect en aandacht voor anderen overeind.

Diversiteit
De PvdA wil:
•

Goed in de gaten houden hoe het staat met de positie van en tolerantie ten opzichte van de LHBT
gemeenschap gebruikelijk is.

•

Voorlichting op scholen over discriminatie, pesten, schelden en homoseksualiteit mogelijk maken.
We leggen al het Helderse beleid langs een ‘homo-emancipatie en diversiteitsmeetlat’ waarbij er
gebruik wordt gemaakt van ervaringen die op dit gebied al in het land zijn.

•

Als werkgever het goede voorbeeld geven door ons in te blijven zetten voor diversiteit in alle
lagen van de organisatie en laten in publieke uitingen de diversiteit van de Helderse samenleving
zien.

Den Helder wil een stad zijn voor alle inwoners daarbij dient ook aandacht te zijn voor Lesbische,
Homoseksuele, Biseksuele en Transgender gemeenschap (LHTB) LHBT
Gereguleerde wiet-en hasjteelt
De PvdA wil:
•

Dat de gemeente in samenspraak met de regiogemeenten deelneemt aan de landelijke proef voor
het gereguleerd kweken van wiet.

De PvdA is voorstander van het reguleren van de wiet-en hasjteelt en stelt voor dat Den Helder een van
de gemeentes is die meedoet aan de landelijke proef. Hierbij worden de coffeeshops bevoorraad door
telers van wiet-en hasj die onder overheidstoezicht staan. Ook wil de PvdA zelfteelt officieel toestaan. Aan
het zelf telen van wiet en hasj zijn echter wel voorwaarden verbonden. Het gaat onder meer om:
•

bewoners mogen niet meer dan vijf planten in hun woning telen.

•

het huis van teler moet brandveilig zijn en de elektriciteitsvoorziening veilig en legaal

•

cannabis moet voor eigen gebruik zijn, verkoop is verboden.

•

de teler moet meerderjarig zijn.

HOOFDSTUK 2
Aan het werk
De PvdA wil:
•

Aanleg ‘Karel Doormanbrug’ in het verlengde van de Ravelijnweg

•

Een lokaal plan van arbeid.

•

Zoveel mogelijk vaste banen.

•

Betere ondersteuning van ondernemers en ZZP-ers.

•

De ontwikkeling van de haven ondersteunen.

•

Versterking van regionale samenwerking.

•

Stimuleren zorgtoerisme

•

Stranddouches verspreid over het gehele strand.

•

Areaal van fiets-, wandel- en kanoroutes vergroten. punt

Mensen hebben recht op een werkzaam leven. Daarom gaan we aan het werk voor werk. Dit betekent
perspectief zien en kansen pakken. De PvdA in Den Helder is ervan overtuigd dat zo’n perspectief uit
eigen kracht ingevuld kan worden mits onze stad en regio steun in de rug krijgt van Provincie en Rijk.
De haven kan zich ontwikkelen tot het nationale cluster voor innovatieve maritieme technologie. Er dient
daarvoor een slagvaardige samenwerking tot stand te komen met andere nationale innovatieclusters als
Delft en Eindhoven. Uitbreiding van het medegebruik van defensie- infrastructuur door derden is hiervoor
een belangrijke aanjager. Voor het door ontwikkelen van de haveneconomie is een vlotte ontsluiting
cruciaal. Het is de hoogste tijd dat de al jarenlang voortslepende discussies over de ontsluiting wordt
beslecht. Topprioriteit voor de komende jaren: aanleg van een brug in het verlengde van de Ravelijnweg
(de zogenoemde Karel Doormanbrug).
Het bevorderen van de toeristische infrastructuur levert banen op. Er dient een toeristische toets op alle
grotere projecten plaats te vinden.
De VVV keert terug in het directe centrum. Bezoekers worden ontvangen door aanspreekbare
gastvrouwen en –heren die stadsbekenden zijn.
Den Helder is de gezondste strandstad van Nederland!
Zorgtoerisme dient
dan ook gestimuleerd te worden, zogenaamde ‘Wellness’ initiatieven worden ondersteund.
De PvdA is voorstander van het vergroten van fiets-, wandel- en kanoroutes. Hierbij kan het fietsplan van
de Helderse fietsbond worden betrokken.
De Bootjesroute zoals deze thans bestaat wordt uitgebreid tot een aantrekkelijk aaneengesloten en
doorgaand waternetwerk. Dit houdt onder meer in dat een rondje Den Helder en een rondje Julianadorp
met de boot mogelijk is. Daarnaast zijn wij van mening dat er een verbinding dient te worden gerealiseerd
tussen het Helders Kanaal (Keizersgracht) en de Werfgracht onder de N250 (die heet zo vanaf Kooybrug
tot veerhaven) door, ter hoogte van de Evangelische kerk ‘de Ambassade’, om zo de grachten van Den

Helder te ontsluiten. Ook een attractief aanmeerpunt in de ‘oksel’ van het Helders kanaal ter hoogte van
het zgn. Kanonnenpleintje kan bijdragen aan het vergroten van de aantrekkelijkheid van de binnenstad.
De PvdA wil verder:
•

Een directe ontsluiting van Willemsoord naar Het Nieuwe Diep.

•

Het weer terugplaatsen van de Ankerparkbrug aan de Binnenhaven.

•

Het realiseren van een Haven Uitzichtpunt.

•

De hekken langs het Nieuwediep, aan de landzijde (complex Buitenveld) moeten worden
verwijderd. Het hekwerk aan de kadezijde (Nieuwediepkade) moet worden teruggebracht naar de
teen van de waterkering. Een rondje haven moet zichtbaar genieten zijn voor toerist en bewoner.

•

Wil nieuwe lokale banen bij de gemeente in de lagere loonschalen.

•

Bij gemeentelijke aanbestedingen de regels zo aanpassen dat het eenvoudig is voor lokale
bedrijven om in te schrijven bij aanbestedingen.

De voordelen van een groeiende economie moeten meer dan nu het geval is merkbaar worden bij
mensen aan de kwetsbare kant van de samenleving. Het vergroten van arbeidsparticipatie is daarin het
belangrijkst. Ideaal is een vast contract met een salaris. Het toenemende aantal tijdelijke contracten
vinden wij daarom een zorgelijke ontwikkeling.
De PvdA wil werk maken met de uitvoering van een lokaal ‘Plan van de Arbeid’. Het beheer van de
openbare ruimte moet beter en kan beter met meer uitvoerende gemeentelijke medewerkers. Er worden
nieuwe ‘lokale’ banen gecreëerd door een andere inrichting van de gemeentelijke organisatie. Een
aanspreekbare gemeente is het devies:
•
•
•
•

minder regie en regels,
gericht op uitvoering en beheer,
participatie in wijken en buurten,
op weg naar een nieuwe buurtkwaliteit met 3 ploegen wijkkantonniers:
• Het centrum
• Schooten/Nieuw Den Helder/Huisduinen
• Julianadorp/buitengebied

Een werkzaam leven staat voor de PvdA voorop: het creëren en ondersteunen van toegesneden
werkplaatsen en werkprojecten moet het aantal bewoners die afhankelijk zijn van bijstand regelingen
drastisch verminderen. De samenwerking met de huidige aanbieders wordt hiervoor geïntensiveerd.
Buurtwinkels en thuisondernemingen blijven nodig en wenselijk én stimuleren de levendigheid in de
woonbuurten.
De PvdA wil dat bij gemeentelijke aanbestedingen het een voorwaarde is dat de aannemende partij
minimaal 5 procent van de aanneemsom gebruikt voor de inzet van langdurig werklozen, jongeren (o.a.
leer/werktrajecten) en arbeidsgehandicapten.
Dit passen we toe bij alle projecten (fysiek, infra en sociaal) en bij de inkoop van diensten en producten
door de gemeente Den Helder.

De PvdA is van mening dat de regels voor aanbestedingen zo moeten worden toegepast dat het voor
lokale ondernemers aantrekkelijk is om in te schrijven op aanbestedingen.
Helaas zullen er altijd mensen zijn die om de een of andere reden geen betaalde arbeid kunnen vinden.
Het blijft een uitgangspunt dat mensen met een uitkering geprikkeld worden om zich in te zetten voor de
samenleving als totaal. Soms gebeurt het dat er door mensen met een uitkering werk gedaan wordt dat
ook een betaalde baan had kunnen zijn. Het uiteindelijke doel van dat ‘werk met behoud van uitkering’
moet altijd het krijgen van een betaalde baan zijn. Het is voor de PvdA onaanvaardbaar als ‘de Sociale
Dienst’ alleen maar gebruikt wordt als uitzendbureau van goedkope arbeidskrachten.
Ondernemers, grote bedrijven en vooral het Midden- en Kleinbedrijf zijn de bron van arbeid. De gemeente
heeft een faciliterende rol. Het verder verbeteren van de communicatie met ondernemers en een
dienstverlenende houding in het gemeentehuis hoort daarbij. Een plan moet worden uitgewerkt om te
komen tot gerichte extra ondersteuning voor kleine ondernemers en ZZP-ers. Bijvoorbeeld in het zoeken
naar geschikte, betaalbare bedrijfsruimte. Economische en werkgelegenheidsonderwerpen moeten bijna
zonder uitzondering regionaal worden aangepakt. Er zit veel potentie in de Noord-Holland-Noord, vooral
op agrarisch, logistiek en economisch gebied. Een nauwe samenwerking en gelijke regelgeving is het
uitgangspunt. Elkaar versterken is belangrijker is dan elkaar beconcurreren.
HOOFDSTUK 3
Kinderen
Onderwijs
De PvdA wil:
•

Dat een school staat in een buurt/wijk. Welzijn, buurtagent, wijkverpleegkundige,
consultatiebureaus, het Centrum voor Jeugd en Gezin, huisarts enz. horen allemaal betrokken te
zijn bij de school.

•

Dat rond scholen veilige schoolzones zijn. In deze schoolzones is de maximum snelheid voor
auto’s 30 km/u, zijn er parkeerverboden, veilige in- en uitstapplaatsen voor kinderen, veilige
fietsroutes en voldoende fietsstallingen.

•

Dat het ‘Lopend en/of fietsend naar school’ wordt gestimuleerd.

•

Dat kinderen zich veilig in het verkeer kunnen bewegen en zijn een voorstander van
verkeerseducatie.

•

Dat alle kinderen recht hebben op goed onderwijs (waaronder bewegingsonderwijs), ongeacht het
gezin waarin je opgroeit of de buurt waar je woont. De PvdA steunt het doel van passend
onderwijs, namelijk om zoveel mogelijk kinderen in het reguliere onderwijs tot hun recht te laten
komen. Maar voor een beperkt aantal kinderen zal speciaal onderwijs noodzakelijk blijven.

•

Wil waar nodig extra tijd investeren in kinderen. Teveel kinderen hebben bij aanvang van de
basisschool een taalachterstand. Middelen die we hiervoor in gaan zetten zijn bijvoorbeeld: de
voorschool, de verlengde schooldag, extra begeleiding, een zomerschool of de weekendschool.

Voor de PvdA staat centraal dat kinderen zich optimaal moeten kunnen ontwikkelen, zowel op school als
thuis. De PvdA wil dat de gemeente Den Helder de verantwoordelijkheid voelt voor goed onderwijs voor
alle kinderen. Onderwijs is het allerbelangrijkste voor de kansen van kinderen. Om de dromen en doelen

van jongeren te helpen bereiken en bij te dragen aan een sterke en sociale samenleving. Politiek en
onderwijs maken samen afspraken waarbij ambitie en mogelijkheden bij elkaar worden gebracht zodat
idealen mogelijk worden gemaakt. Maar scholen zijn meer dan dat. De school is een plek van verbinding,
waar niet alleen leerlingen maar ook ouders elkaar ontmoeten. Scholen hebben dan ook een belangrijke
functie in het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk. Dat mag niet worden onderschat
Scholen en omgeving zijn veilig en toegankelijk, het behoren plekken te zijn waar kinderen graag komen,
waar het schoon en veilig is. De school werkt samen met de buurt en andere instanties die zich ook met
kinderen en hun omgeving bezig houden. Leerlingen in de laatste klassen van het voortgezet onderwijs
moeten worden uitgedaagd om minstens één maatschappelijke stage te volgen. Het is een uitstekende
voorbereiding op de intrede binnen de maatschappij en een goede hulp voor verdere studiekeuze. Het
beroepsonderwijs moet zo goed mogelijk aansluiten op behoeften van bedrijven in de regio. Samen met
het bedrijfsleven bewaken we de keten leerplek – stageplek – werkplek.

Jeugdzorg
De PvdA wil:
•

Een goed toegankelijk Centrum voor Jeugd en Gezin waar men direct of via internet terecht kan
voor opvoedingsvragen en ondersteuning en werken we aan preventie.

•

Wil goede gezinscoaches (CJG coaches). Deze coaches hebben voldoende kennis over
psychische problemen en verstandelijke beperkingen en werken nauw samen met de partners in
de wijk, het wijkteam en met het onderwijs en leerplichtambtenaren.

•

Wil gezins- of jongerencoaches sneller inzetten om spijbelaars en schoolverlaters bij te staan om
problemen te voorkomen.

•

Wil voor specialistische vormen van hulp zorgen voor genoeg kennis en zo min mogelijk
bureaucreatie. Specialistische hulp is intensief waar nodig en zoveel mogelijk aan huis, gebruik
makend van het eigen vertrouwde netwerk, in plaats van een verblijf in een instelling.

•

Wil dat de jeugdbescherming en –reclassering zich inzetten op het hulpverlenen met drang in
plaats van met dwang.

De Jeugdzorg is vanaf 2015 een verantwoordelijkheid van de gemeente. De PvdA wil de komende
periode benutten om de Jeugdzorg beter en efficiënter te organiseren. Hierbij willen we uitgaan van
de eigen kracht van kinderen, jongeren en ouders. Samen zorgen we voor goede toegankelijkheid en
samenhang. We zetten in op sociale steun en lichte hulp dichtbij huis. En we garanderen
specialistische hulp waar dat echt nodig is. Er is extra aandacht nodig voor wijken waar de gezonde
ontwikkeling van kinderen extra inzet vergt van het onderwijs en van professionals
Jongeren
De PvdA wil:

•

Een positief jeugdbeleid waarin we uitgaan van versterking van de eigen kracht van ouders en
kinderen.

•

Bij problemen in gezin of familie staan wij een bijeenkomst voor waarbij samen met familie en
bekenden een plan voor de toekomst wordt gemaakt (familiegroepsplan)

•

Dat per gezin/kind één plan van aanpak komt.

•

Preventie uitbreiden om het alcohol- en drugsmisbruik onder jongeren te verminderen.

•

Meer preventie om te voorkomen dat meer jongeren wangedrag vertonen.

HOOFDSTUK 4
Leven in een duurzame en groene omgeving
Duurzame energie
De PvdA wil:
•

Het versneld uitbreiden van het installeren van elektrische laadpalen.

•

Voorrang geven aan het elektrisch (auto)rijden binnen de gemeentelijke organisatie

•

De aandacht van bewoners vestigen op energie besparende acties, zoals acties voor het gebruik
van spaar- en ledlampen en de aanschaf van zonnepanelen. Deze acties ook bereikbaar maken
voor inwoners met minder geld.

•

Alleen medewerking verlenen aan bouwprojecten indien er zonne-energie wordt opgewekt en het
bouwwerk voldoende geïsoleerd wordt.

•

Bij Woningstichting aandringen om vooral door te gaan met het plaatsen van zonnepanelen op hun
huurwoningen.

•

Op platte daken in Den Helder welke daarvoor geschikt zijn zonnepanelen plaatsen. Ook bij de
gebouwen van defensie zal hierop worden aangedrongen.

•

Aan bedrijven energiebesparende maatregelen opleggen in het kader van milieuwetgeving.

•

Het huidig woningbestand energiezuiniger maken, bijvoorbeeld door subsidie te verstrekken voor
(of te wijzen op) energiebesparende maatregelen en woningisolatie.

•

De PvdA ondersteunt een maximale inzet van alternatieve energiebronnen door de gemeente. Dat
is niet alleen een goed voorbeeld, maar de PvdA wil ook dat inwoners gestimuleerd worden om
hetzelfde te doen.

De PvdA wil bereiken dat in Den Helder de komende jaren een duurzame, bloeiende economie ontstaat.
Onze gemeente geeft het goede voorbeeld en stimuleert bedrijven en inwoners op verschillende manieren
hun steentje bij te dragen aan een duurzame stad.
De klimaatverandering is een wereldwijd probleem. Dat vraagt om een mondiale oplossing. Op
internationaal niveau hebben landenafspraken gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen te
verminderen. Nederland heeft zich hierbij vastgelegd op een reductie van zes procent. Rijksoverheid,
bedrijven, gemeenten en consumenten werken hier samen aan.
Landschap / water(beheer)
De PvdA wil:
•

Dat bij bebouwing buiten de bebouwde kom de voorwaarden wordt gesteld dat dit landschappelijk
wordt ingepast.

•

Dat duurzame landbouw, sierteelt, en goederentransport ondermeer door onderzoek en
samenwerking met het waterschap en de provincie wordt bevorderd.

•

Dat nachtelijke duisternis in natuurlijke omgevingen zoveel mogelijk wordt hersteld, onder andere
door gebruik te maken van speciale verlichting van buitenwegen en het aanspreken van bedrijven
met grote lichtreclames.

•

Dat de gemeente zich inzet voor het behoud van haar resterende historische erfgoed, zoals oude
gebouwen, de historische begraafplaats, stolpboerderijen, forten en bunkers.

Natuur en milieu
De PvdA wil:
•

Prioriteit aan natuurontwikkeling en -bewustwording hiervan.

•

Meer aandacht voor dierenwelzijn.

•

Terugdringen van verstening van de tuinen aan huis.

•

Aandacht voor broedgelegenheid voor vogels bij nieuwbouw.

•

Aantal afvalbakken in de stad terugbrengen op het oude niveau.

•

Instandhouding van de Helderse Vallei.

Den Helder als kustgemeente heeft een bijzonder, gevarieerd landschap. PvdA Den Helder pleit voor
toegankelijke natuur én bescherming van het open landschap.
We geven prioriteit aan natuurontwikkeling en -bewustwording en geven met het gemeentelijk
groenbeheer hierin het goede voorbeeld. Chemische onkruidbestrijding zal dan ook niet plaatsvinden. We
willen meer groen in de stad. Door middel van doorlopende voorlichting zullen ook de inwoners zelf
moeten worden overtuigd dat zij in de toekomst hun steentje zullen moeten bijdragen aan voldoende
waterafvoer.
Den Helder kapt niet zomaar grote stukken bosplantsoen. De vogels, kleine zoogdieren en vleermuizen
worden waar mogelijk ontzien, ook tijdens het broedseizoen. Daar waar nieuwbouw wordt gerealiseerd
vragen wij aandacht voor broedgelegenheid.
Toezicht, handhaving en vervolging bij zaken op het gebied van dierenwelzijn, natuur en milieu
horenstandaard op de agenda in het driehoeksoverleg tussen burgemeester, Openbaar Ministerie en
politie te staan

HOOFDSTUK 5
Verkeer, bereikbaarheid en openbaar vervoer
De PvdA wil:
•

Aanpak van de verkeersveiligheid Schootenweg/Ravelijnweg en kruising Schootenweg/Van
Egmondstraat- Hendrik Baskeweg.

•

Uitbreiding en onderhoud van het fiets netwerk.

•

Geen grote vervuilende vrachtauto’s meer in de stad laten rijden.

•

Fietsenstallingen.

•

De overlast van de verkeersstromen van en naar Texel terugdringen.

De instandhouding van het openbaar vervoer in de stad en regio is een belangrijk aandachtspunt. De
bereikbaarheid en de mobiliteit van ouderen en scholieren is er van afhankelijk. Een goed werkend net
van (bus-)verbindingen en de aansluiting daarvan op andere vormen van openbaar vervoer is daar een
onderdeel van. Daar waar openbare voorzieningen niet (meer) rendabel blijken te zijn, worden als deel
van het openbaar netwerk buurtbussen ingezet die worden gereden door vrijwilligers. Uit de
gemeentebegroting moet hiervoor een vaste bijdrage per jaar beschikbaar zijn.
Veel verkeersdeelnemers binnen de bebouwde kom voelen zich onveilig. Voetgangers en fietsers zijn te
vaak het slachtoffer. Uiteraard is het nodig dat de infrastructuur, waaronder een wegprofiel, past bij de
gewenste (maximum-) snelheid. Maar er wordt te weinig aandacht besteed aan het gedrag van
weggebruikers. Ook hier is voorlichting op scholen belangrijk. Een combinatie van publiciteitscampagnes,
over onder andere het gebruik van smartphones in het verkeer of de directe benadering van wijkbewoners
die de snelheidslimiet van30 km/u aan hun laars lappen, lijkt ons noodzakelijk.
De verkeersveiligheid van de verkeersveiligheid Schootenweg/Ravelijnweg en kruising Schootenweg/Van
Egmondstraat- Hendrik Baskeweg dient te worden vergroot door de aanleg van een rotonde.
Goede bereikbaarheid is voor Den Helder van groot belang. Naast aandacht voor autoverkeer wil de PvdA
goede busverbindingen en fietspaden. Ook aandacht voor meer fietsparkeerplaatsen, zodat fietsverkeer
meer wordt gestimuleerd. Stap voor stap zal de omslag van voorrang aan het autoverkeer naar voorrang
aan het fietsverkeer moeten worden gemaakt bij de rotondes binnen de bebouwde.kom.
Ook zal verder moeten worden onderzocht hoe in samenwerking met de city- ondernemers een
distributiecentrum kan worden ontwikkeld, zodat in de toekomst geen grote vervuilende vrachtauto’s meer

de stad in rijden .
verkeersveiligheid

Verbeteren

HOOFDSTUK 6
Bestuur
Dienstverlening
De PvdA wil:
•

Een gemeentelijke apparaat dat helder en klantvriendelijk communiceert met de inwoners.

•

Dat er altijd mogelijkheden blijven voor spoedaanvragen van inwoners.

•

Een gebruiksvriendelijke gemeentelijke website.

•

Verdere digitalisering van gemeentelijke producten voor de inwoners.

•

Maatwerk voor de inwoners als dat nodig is. ook voor die inwoners die digibeet zijn.

De gemeente is er voor de bewoners. De gemeente is ván de burgers en niet andersom. Diensten die de
gemeente aanbiedt moeten daarom toegankelijk en begrijpelijk zijn. We verwachten van de gemeente dat
zij actief en duidelijk via diverse media communiceert met de burgers. Dat gaat nu goed bij standaard
diensten als het verstrekken en verlengen van paspoorten en rijbewijzen. De digitale gemeentelijke
overheid dient te worden uitgebreid. Inwoners komen ook met vragen en verzoeken die niet standaard zijn
en door het gebruik van ambtelijke taal lijkt de oplossing soms verder weg dan dichtbij. Ook dan mag je
verwachten dat er adequaat gehandeld wordt en dat het uiterste wordt gedaan om de goede informatie te
verstrekken. Het door de betrokken ambtenaar meedenken met de aanvrager en alles proberen om uit te
vinden hoe deze geholpen kan worden noemen wij ‘maatwerk’. Formele brieven naar burgers, met vaak
ingewikkelde juridische begrippen, moeten begeleid worden met een bijlage waarin een heldere, korte en
bondige uitleg staat. Daarin moet ook verwezen worden naar een contactfunctionaris.
Financiën
De PvdA wil:
•

Dat op lokaal niveau de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

•

Een kwijtscheldingsbeleid van lokale lasten voor mensen met een minimum inkomen tot 130%
van het bijstandsniveau.

•

Een geleidelijke overgang van bijstandsniveau naar een aanvaardbaar besteedbaar inkomen bij
arbeid om de armoedeval te compenseren.

•

Lokale belastingen waar een gemeentelijke tegenpresentatie tegenover staat kostendekkend
aanbieden ( afvalstoffenheffing, rioolbelasting en leges). *)

•

Korting en of subsidie geven op leges voor een omgevingsvergunning (bouwen) voor zover het
een activiteit betreft gericht op energiebesparing? (zonnepanelen plaatsen, woning isoleren).

•

Startersleningen.

