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‘IN DE STAD
WAARIN WIJ
WILLEN WONEN...’

GROENLINKS
De partij die staat
voor waar het ECHT
om gaat!

DEN HELDER
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In de stad waarin wij willen wonen...

• Is het welzijn van de inwoners leidend in alle keuzes. Leefomgeving, faciliteiten, natuur en cultuur zijn op een
hoog niveau. Keuzevrijheid, waardering en zelfontplooiing van álle inwoners staat centraal binnen het sociaal
domein. Den Helder is een inclusieve samenleving, iedere doelgroep moet er prettig kunnen wonen.

• Wordt het winkelgebied versterkt door dit te concentreren in de Spoorstraat, de Keizerstraat en de Beatrixstraat.
Ondernemers in de Koningstraat worden geholpen om te kunnen verhuizen naar het kernwinkelgebied. 

• Is het winkelgebied weer een levendige en prettige omgeving zonder leegstand. Een winkelstraatmanager ont-
wikkelt plannen om de diversiteit in het winkelgebied te vergroten, is aanspreekpunt voor winkeliers en neemt
initiatieven om leegstand te voorkomen.

• Wordt de subsidie voor gevelrenovatie in het winkelgebied verruimd om mooie gevels weer zichtbaar te maken.
• Worden de openbare ruimte en het groen

op een beter kwaliteitsniveau gebracht in
de gehele gemeente en niet alleen in het
stadshart. Bij de inrichting van de open-
bare ruimte staat duurzaamheid en toe-
komstbestendigheid voorop. Er worden
meer bomen geplant, waarbij aandacht is
voor diversiteit en geschiktheid.

• Zijn in elke wijk voldoende mogelijkheden voor de jeugd om te spe-
len, elkaar te ontmoeten en activiteiten te beoefenen. Voldoende
groene speelplekken voor kinderen en jongeren van álle leeftijden.
In elke wijk een (trap)veldje. Voor ‘oudere jongeren’ zijn er hang-
plekken. Schoolpleinen worden onderdeel van de openbare buiten-
speelruimte. Er komt een natuurspeelplaats. Buurthuizen en
multifunctionele centra worden gestimuleerd om meer activiteiten
voor jongeren/tieners te ontplooien.

• Is er een rijk cultureel leven met een divers cultureel aanbod. Een stedelijk poppodium krijgt regionale aantrek-
kingskracht.

• Is de dijk een belangrijk onderdeel van de stad. Het Stadspark wordt doorgetrokken vanaf het station tot aan de
dijk, maar gedurende deze raadsperiode krijgt het achterstallig onderhoud in de wijken voorrang.

• Wordt het initiatief voor een Stadspark Oost in Julianadorp ondersteund.
• Wordt het unieke maritieme karakter van Den Helder beter zichtbaar. Schepen worden aangelegd op plaatsen

waar de bevolking en de toerist er van kunnen meegenieten. Willemsoord en de flaneerkade zijn hier goede
voorbeelden van. Met de Marine en het havenbedrijf wordt gekeken naar manieren waarop de vloot iedere dag
gezien mag worden. 

1 GroenLinks wil een LEVENDIG, GROEN en
BRUISEND Den Helder!

• Welzijn leidend in alle
keuzes

• Groen op een hoger kwa-
liteitsniveau

• Maritiem karakter beter
zichtbaar



• Is er ruimte voor een stadskermis.
• Wordt een goed en betaalbaar openbaar vervoer inclusief Kustbus gewaarborgd. Er wordt

naast voldoende parkeergelegenheid ook voor fietsenstallingen in de binnenstad en bij de
wijkcentra zorg gedragen. 

• Wordt het aantal onveilige plekken/situaties teruggedrongen. Er worden meer en betere
fiets- en wandelpaden gerealiseerd, met name ook langs de doorgaande wegen. Bij mel-
dingen van gevaarlijke plekken wordt door de gemeente snel actie genomen.

• Wordt bij Kooypunt een transferium gerealiseerd met een shuttlebusverbinding voor be-
zoekers van de binnenstad, toeristen en Texel. 

• Worden monumentale en beeldbepalende panden gehandhaafd en onderhouden. Er
wordt een monumentenroute gepubliceerd. We dragen onze trots op de lokale geschiede-
nis uit.

• Kansen benutten voor onze historische- èn moderne havens!
• Lokale geschiedenis uitdragen!
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In de stad waarin wij willen wonen...

• Is drie wethouders voldoende. 
• Houden het openbaar bestuur en de politieke partijen zich aan afspraken, liegen niet en beloven niets wat zij

niet waar kunnen maken. 
• Blijven raadsleden zich inzetten voor de politieke partij en het programma waarop zij zijn gekozen en kan de kie-

zer erop vertrouwen dat zijn of haar stem wordt gebruikt zoals hij is bedoeld. GroenLinks is tegen zetelroof. 
• Komt de invloed in de stad terug bij het gekozen gemeentebestuur en niet bij organisaties zoals Zeestad en ad-

viesbureaus. Het is de gemeenteraad die bepaalt, budgetteert en controleert. Aan de samenwerking met Zee-
stad wordt volgens afspraak in 2018 een einde gemaakt. 

• Worden mensen serieus genomen en tijdig betrokken bij belangrijke keuzes op stedelijk-, wijk-, en buurtniveau.
Er wordt in uitgebreide vorm invulling gegeven aan het wijkgericht werken. Wijkplatforms krijgen een officiële
adviesfunctie bij maatregelen en ontwikkelingen in de wijk. 

• Experimenteert de gemeente met diverse vormen van inspraak en burger-
participatie en gaat niet te krampachtig om met regelgeving.

• Heeft burgerparticipatie echt inhoud door burgers te betrekken vóórdat er
een besluit is genomen en niet alleen achteraf.

• Is het gemeentebestuur als het om belangrijke besluiten gaat niet bang
om het referendum (zoals dat op initiatief van GroenLinks in onze stad mo-
gelijk is geworden) in te zetten. Want… als de overheid geen vertrouwen
heeft in zichzelf en in de burgers, kan men niet verwachten dat de burgers
vertrouwen hebben in de overheid. 

• Wordt de politiek dichter bij de burger gebracht, onder meer door als
raadsleden de stad in te gaan, minder en korter te vergaderen, op een za-
kelijke en begrijpbare manier te debatteren en burgers bij de vergaderin-
gen gastvrij te ontvangen.

• Is er een volwaardig ziekenhuis dat voldoet aan het locatieprofiel.

2 GroenLinks staat voor BESTUURLIJK
FATSOEN en stelt INWONERS van
Den Helder CENTRAAL!

• Bestuur en politiek
moeten zich aan
afspraken houden

• Tegen zetelroof
• Echte burger-

participatie
• Referendum bij

belangrijke
beslissingen
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In de stad waarin wij willen wonen...

• Heeft elke wijk een eigen wijkteam, fysiek in de wijk, zoals de participatiewet ook eist.
• Is professionele zorg beschikbaar voor mensen die niet kunnen terugvallen op mantel-

zorg, familie of vrijwilligers. Informele zorg mag nooit worden afgedwongen door de ge-
meente.
•Wordt de zorg kleinschalig georganiseerd, met snelle signalering en indicatie volgens ob-

jectieve criteria. Initiatieven met kleinschalige zorgteams worden gestimuleerd. 
• Kan iedereen ongeacht inkomen meedoen aan onderwijs, sport, cultuur, werk, wonen en

heeft toegang tot gezondheidszorg.
• Zijn politiek en ambtenaren bekend met de leefwereld van senioren en gehandicapten.

Zij praten niet over, maar mèt deze groep over de plannen en de praktijk.
•Worden mensen met een uitkering volwaardig behandeld, zonder nodeloze bureaucratie. 
• Horen ook dak- en thuislozen erbij en is er voldoende dag- en nachtopvang.
•Wordt vereenzaming tegengegaan. Daarop gerichte initiatieven en activiteiten worden gestimuleerd en onder-

steund.
• Is de inclusieve samenleving, zoals in 2016 wettelijk vastgelegd, een integraal onderdeel van

al het gemeentelijk beleid.

WONEN
• Kunnen ouderen en mensen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen.

Gemeente faciliteert voldoende professionele zorg en aanpassingen aan de woning.
• Komen er meer levensloop bestendige woningen, dichtbij winkels en voorzieningen.
•Wordt het gat gedicht tussen thuis wonen en ziekenhuis / verpleeghuis. Gemeente zet in op

Zorghotel accommodaties.
•Moet de hulpvraag in samenhang en totaliteit worden aangepakt; aandacht voor werk, in-

komen, gezondheid, participatie, recreatie.

FINANCIERING:
•Moeten alle zorg en hulpmiddelen, naar keuze van de cliënt, ook met een PGB (Persoonsgebonden Budget) te

verkrijgen zijn. De cliënt draagt zelf verantwoordelijkheid voor de juiste besteding. Bij een bewust foutief ge-
bruik, voert gemeente een ‘eigen schuld, dikke bult’  beleid. Bij voorkeur wordt met een integraal budget ge-
werkt, voor de zorg maar ook voor hulpmiddelen, participatie, etc. Dat vereist een uitgebreidere indicatie, maar
verhoogt de kwaliteit en bespaart kosten achteraf.
•Worden de Eigen Bijdragen voor zorg en hulpmiddelen via de WMO afgeschaft of aanmerkelijk verlaagd, omdat

zij één van de oorzaken van zorgmijding zijn. 
• Is er een fatsoenlijk armoedebeleid. Het kwijtscheldingsbeleid wordt verruimd. Er is schuldhulpverlening door de

gemeente en mensen met problemen worden geholpen met hun administratie. Ook initiatieven door derden die
erop gericht zijn om mensen te helpen hun administratie op orde te brengen en te houden, worden onder-
steund. Er wordt sterk ingezet op het voorkomen van schulden, ook voor de jeugd.
• Bekijkt gemeente in haar eigen organisatie en werkwijze hoe er op kosten bespaard kan worden, in plaats van

voorzieningen te schrappen. Gemeente gebruikt de vele praktijkvoorbeelden die door de gebruikers worden
aangedragen.

• Professionele zorg
blijft beschikbaar

• Fatsoenlijk
armoedebeleid

• Sociale werkplek-
ken (WSW)

• Toegankelijkheid
voor gehandicapten

3 GroenLinks investeert in een
MENSELIJKE  EN SOCIALE STAD!
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In de stad waarin wij willen wonen...

JEUGDZORG:
• Krijgt de Jeugdzorg meer aandacht, omdat Den Helder bij de gemeenten hoort met de grootste problematiek.
• Wordt er geïnvesteerd in preventie: Gemeente zet in op nieuwe communicatiemiddelen waarbij jongeren en

opvoeders voorlichting krijgen over wat te doen bij (naderende) problemen.

GGZ:
• Wordt meer aandacht gegeven aan psychische problematiek. Het bezuinigingsbeleid  heeft geleid tot een toe-

name van ‘verwarde personen’, die een gevaar voor zichzelf zijn en overlast veroorzaken. Er komen meer crisis
opvangplekken.

WERK EN INKOMEN:
• Zijn mensen met een lichamelijke beperking in principe aan het werk. Vervoer is

geen probleem. Veel werkplekken zijn nu onnodig ontoegankelijk. Spreken wij
werkgevers aan op hun verplichtingen in het kader van beschut werken. Innova-
tieve ideeën zorgen ervoor dat iemand ondanks een beperking toch zelfstandig
kan werken. 
•Worden experimenten gestart met een basisinkomen, en nieuwe regels voor bij-

verdienen met een uitkering.
• Is Armoedebeleid het fundament van een goed sociaal beleid. 
• Gaan we het niet gebruiken van regelingen voor de minima tegen, door middel van gerichte, intensieve commu-

nicatie en persoonlijke hulp bij de aanvragen door de sociale wijkteams.
•Worden aanvragen op de eerste plaats beoordeeld door rekening te houden met de bijzondere omstandigheden

van de cliënt.
• Is er één persoonlijk aanspreekpunt voor de cliënt. Is er een vertrouwensband en een beter inzicht in de persoon-

lijke situatie. Digitalisering mag niet doorslaan naar uitsluiting. Er wordt rekening gehouden met ouderen, laag
geletterden en dyslectici.
• Krijgen mensen die nog niet toe zijn aan volledige re-integratie, werk in een beschermde omgeving met ‘slow

work, tegen in ieder geval het minimumloon.
• Komt er een gemeentelijk werkbedrijf.

Asielzoekers en statushouders:
• Zijn asielzoekers en statushouders welkom. Het AZC hoort bij Den Helder en Den Helder komt de afspraken m.b.t.

huisvesting van statushouders na.
•Worden initiatieven ontplooid, die door de gemeente worden gestimuleerd en met faciliteiten ondersteund, ter

bevordering van een snelle integratie, welke zo mogelijk al binnen een maand na aankomst zal aanvangen.

• Afschaffen Eigen Bijdragen
• Fatsoenlijk armoedebeleid
• Meer aandacht voor jeugd

en psychische problematiek

GROENLINKS STEUNT DE INCLUSIEVE SAMENLEVING (Het Verenigde Naties Verdrag voor Gehandicapten)

In de stad waarin wij willen wonen…
•Wordt het in 2016 wettelijk van kracht geworden Verenigde Naties verdrag voor de rechten van mensen met een beper-

king, nageleefd op alle beleidsterreinen (openbare ruimte, participatie, recreatie, onderwijs etc.). Den Helder geeft en-
thousiast invulling aan het verdrag en stimuleert maatschappelijke partners en ondernemers om dat óók te doen. Bij de
herinrichting van straten en wijken en bij nieuwe planontwikkeling wordt er rekening mee gehouden.
•Wordt Den Helder ‘rolstoel-proof’ en goed bruikbaar voor doven en blinden. Met een nulmeting wordt de gehele Hel-

derse situatie in kaart gebracht. Kleine problemen lossen we direct op, grotere volgens een strikt tijdpad. Jaarlijks evalu-
eren we.
• Zijn ook onze evenementen en onze toeristische en recreatieve attracties fysiek toegankelijk en bruikbaar.



In de stad waarin wij willen wonen...

• Gaat de gemeente zich meer inspannen om de werkgelegenheid die er nu in Den Helder is, te behouden. Wind-
energie, offshore, visserij, maritieme technologie, bollencultuur, toerisme, detailhandel, Marine, zorgcentra,
dienstverlening en de centrumfunctie van Den Helder moeten worden behouden, gestimuleerd en verduur-
zaamd. 
• Helpt de gemeente actief mee bij het bedenken van oplossingen voor wensen van bedrijven, om zoveel als mo-

gelijk te voorkomen dat deze bedrijven zich in een andere gemeente vestigen. Als binnen de gemeente Den Hel-
der niet aan deze wensen kan worden voldaan, wordt gezocht naar een locatie in de regio, zo dicht mogelijk bij
Den Helder, waar dit wel mogelijk is. 
• Stopt de gemeente met het uitbesteden van werkzaamheden die niet tijdelijk van aard zijn.  De betreffende me-

dewerkers,  met name zij die in de lagere loonschalen zitten, worden weer vast bij de gemeente in dienst geno-
men, in nauwe samenwerking met het gemeentelijk werkbedrijf.
•Wordt voor voor tijdelijke klussen een arbeidscontract voor een bepaalde tijd aangeboden, waarbij het salaris in

overeenstemming is met de CAO voor gemeentepersoneel.
•Wordt bij het aannemen van gemeentepersoneel bij geschiktheid de voorkeur gegeven aan kandidaten die zich

in Den Helder in een uitkeringssituatie bevinden. 
•Worden mensen met een grote afstand op de arbeidsmarkt door lichamelijke of psychische beperkingen, aan

werk geholpen door b.v. slowwork werkplekken te stimuleren. 
• Worden bedrijven die zich bezighouden met duurzame energie gestimuleerd zich hier te vestigen.
• Richt de Kooyhaven zich op de toekomst door veel meer in te zetten op hernieuwbare energie en duurzaamheid.
• Vindt geen verdringing plaats op de arbeidsmarkt. Er worden geen vrijwilligers ingezet op functies die betaald

zouden moeten zijn, met name bij gesubsidieerde instellingen.
• Wordt de historisch-toeristische potentie van Willemsoord verder versterkt en de zuidoostelijke hoek geculti-

veerd tot een groene oase met toevoeging van een beheersbare recreatieve functie.
• Is er een groene loop- / fietsverbinding naar de haven via de voormalige bewapeningswerkplaats.
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4 GroenLinks werkt aan

WERKGELEGENHEID!

ONZE KANSEN:
• Maritieme historie

• Maritieme- en Duurzame technologie
• Toerisme
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In de stad waarin wij willen wonen...

Natuur en Milieu
• Zien we het belang in van De Helderse Vallei, voor het eerste contact met de natuur van de Helderse jeugd.

Wordt voor de oudere jeugd een uitgebreid en begrijpelijk duurzame energie programma opgezet met regelma-
tig geactualiseerde projecten.
• Verzorgt Werkgroep Vrijwillig Landschapsbeheer Den Helder de werkzaamheden in de Helderse natuur.
• Worden bij gevelrenovatie en nieuwbouw inbouwnestkasten voor huismus en gierzwaluw in de muur verwerkt

om beide stadsvogels nest- en schuilgelegenheid te bie-
den.
• Worden projecten als “Ontmoeting in het Groen” onder-

steund omdat zij werken aan de natuur en duurzaam-
heid en leefbaarheid in de wijk positief beïnvloeden.
• Wordt het gebruik van Neonicotinoide pesticiden (neo-

nics) tegengegaan omdat uit onderzoek blijkt dat zij een
grote bedreiging vormen voor de ecosystemen. We sti-
muleren initiatieven op het gebied van ecologisch ver-
antwoorde bollenteelt. 
• Beseffen we steeds meer de waarde van groen voor de

kwaliteit van onze leefomgeving, de biodiversiteit, de
gezondheid en het welbevinden van mensen. Bomen
nemen koolstofdioxide op, vangen fijnstof af, verdam-
pen overtollig water en brengen koelte tijdens warme
dagen. Bij het maken van ontwikkelingsplannen moet
daarom rekening gehouden worden met bestaande
bomen en voor nieuwe bomen de juiste groeiplaats
gecreëerd worden. Het positieve effect van bomen in de
stad kan nog tweemaal zo groot worden als er meer
bomen worden geplant op trottoirs, pleinen en par-
keerterreinen. GroenLinks pleit voor een onderzoek
naar meer plantmogelijkheden van bomen.
• Worden bomen vaker geknot op een meter of drie in

plaats van gekapt. Deze veilig gestelde bomen kunnen
dan weer jaren doorleven en door Werkgroep Vrijwillig
Landschapsbeheer Den Helder worden onderhouden.

Dierenwelzijn
• Horen het Vogelasiel, de Dierenambulance en het Dierenasiel bij de diervriendelijke maatschappij die wij beogen

en worden voldoende ondersteund.
• Worden in het centrum voor stadsduiven opvanghokken geplaatst waar zijn kunnen broeden en minder overlast

veroorzaken.
• Worden er geen roofvogelshows in de openbare ruimte gehouden.
• Ondersteunen we de ‘EetGeenDierenDag’ op 4 oktober van Wakker Dier. Door één (extra) dag per jaar geen vlees

of vis te eten, sparen we landelijk zo’n 420.000 dieren en verminderen we de CO2 uitstoot.  
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5 GroenLinks werkt aan een DUURZAAM
Den Helder en geeft NATUUR  RUIMTE!

• Koesteren en beschermen van
onze unieke natuur

• Stimulering zonne-energie
• Gemeentelijke windmolen-

coöperatie
• Meer aandacht voor dierenwelzijn
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KAPPEN MET
KAPPEN!
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• Gaan we lichthinder tegen, zoals ’s nachts brandende lichtreclames.
• Stellen we vuurwerkvrije zones in. Gemeente zorgt zelf voor een

vuurwerkshow op oudejaarsnacht.
• Komt er een vangnet regeling voor mensen die door hun lage inko-

men (bijstand!) geen dierenarts kunnen betalen.

Energie
• Zijn we ruim voor 2040 volledig energieneutraal. Bij alle ontwikke-

lingen binnen de gemeente wordt hier zwaar op ingezet.
• Wordt duurzame energie in eerste instantie d.m.v. zonne-energie

en kleinere windmolens geproduceerd. De zonne-energiesector
moet allereerst zo veel mogelijk dakoppervlak benutten voor de
realisatie van zonnepanelensystemen. Maar uiteindelijk moeten er
ook grondgebonden zonneparken gerealiseerd worden. Projectont-
wikkelaars en de gemeente hebben hier beide een taak in. Ook bur-
gers hebben hun verantwoordelijkheid en moeten beseffen dat de
energietransitie ook in de ruimtelijke omgeving een visuele impact
heeft.
• Verdient het windmolenplan voor de herbouw van een windmolen

op het Vinkenterrein alle steun. Hierin wordt het nieuwe Huis van
de Wind gevestigd. Jaarlijks wordt de Gemeentelijke Duurzame
index (GDI) geraadpleegd om bij te kunnen sturen waar de ambities
te laag liggen.
• Stimuleren we het gebruik van een warmtepomp, als elektrische

vervanging voor de cv-ketel. Warmtepompen kunnen volledig op
elektriciteit werken of in combinatie met aard- of biogas. Doordat je
geen- of veel minder gas gebruikt is een warmtepomp veel duurza-
mer dan een cv-ketel. 
• Wekken we zonne-energie zo effectief mogelijk op door zuid ge-

richt te bouwen.
• Is er een meldpunt voor de overlast veroorzaakt door houtkachels.

Afvalscheiding
• Wordt afvalscheiding ten volle ondersteund.

Scheiden aan de bron maakt dat de hieruit voort-
komende stoffen schoner zijn en daardoor niet
eerst duur nagescheiden hoeven te worden. In
2018 dienen de plastic containers aan elk huis-
houden geleverd te zijn en waar dit niet kan
moeten ondergrondse containers worden ge-
plaatst. GroenLinks gaat voor eenduidig scheiden
door middel van een papiercontainer, een gft-
container en een plastic container, en het restaf-
val naar ondergrondse wijkcontainers.

• Na het aflopen van het contract met de HVC
wordt onderzoek gedaan naar de voor-/nadelen
van het terugbrengen van de afvalinzameling
naar de gemeente.
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Verkeer
• Komt er een onderzoek naar de luchtkwaliteit in en om de N-250, om de gezondheidsrisico’s voor de stad te

kunnen inschatten en de noodzaak van een transferium op Kooypunt te onderbouwen.
• Stimuleren we het gebruik van de fiets. Worden onze fietspaden goed onderhouden volgens de CROW-normen

(onafhankelijk en non profit kenniscentrum) waarbij de kleur van de fietspaden uniform is in de gehele ge-
meente. Ondersteunen we de Fietsersbond en bekijken waarin we samen op kunnen trekken. Betere fietsrou-
tes zijn ook een voordeel voor Scootmobielers.
• Wordt bij het fietspad langs de Langevliet een natuurlijk windscherm voor de fietsers geplant, waar mogelijk

dubbel uitgevoerd als extra bescherming. Op enkele delen worden schuilgelegenheden aangebracht zodat fiet-
sers er kort kunnen schuilen voor de regen.
• Moet Wegeninrichting zo geschieden dat het fietsverkeer voorrang heeft op snelverkeer. Autoverkeer is te gast

binnen de wijken en alleen op de rondwegen is de snelheid 60 km/uur. Binnen de wijken is de snelheid 30
km/uur.
• Wordt de aanlanding van de Texelse boot in Den Helder verplaatst naar ca 1 km oost van Den Oever op de Af-

sluitdijk. Naast de Helderse binnenstad die wordt ontlast, wordt ook een grote stroom auto’s door Hollands
Kroon voorkomen. Voor fiets en wandelverkeer en de ambulance, vaart vanaf Den Helder een kleinere boot, bij-
voorbeeld een zeewaardig landingsvaartuig gemaakt bij de Helderse scheepswerf Damen.
• Pleit GroenLinks voor het dieselvrij maken van centrum ‘binnen de Linie.’ De uitstoot van diesel bestelbusjes is

schadelijk voor het klimaat, maar ook gevaarlijk voor de gezondheid van omwonenden. De gehele maatschap-
pij profiteert van overstappen naar elektrisch vervoer. Voor gehandicapten- en seniorenvervoer geldt een over-
gangsperiode en wordt een ontheffing verleend.

Sport, cultuur, onderwijs
•Worden de grastapijten op sportvelden niet  vervangen door kunstgras, totdat er totale duidelijkheid is over de

veiligheid voor mens en milieu. We wachten de onderzoeken van Europa en Brussel af.
• Biedt gemeente op plekken waar ruimtelijke ontwikkelingen (tijdelijk) stilliggen, ruimte aan bijv. een graffiti

muur.
• Wordt amateurkunst gestimuleerd met subsidies

waarvoor als tegenprestatie een optreden of ex-
positie wordt gevraagd.
• Investeert Den Helder in een sterke, moderne lo-

kale omroep (Radio en TV). De gelden die de ge-
meente hiervoor krijgt, worden volledig in de
omroep geïnvesteerd. Regionale samenwerking
mag niet ten koste gaan van het sterke lokale ka-
rakter.
• Is in het onderwijs ook aandacht voor het belang

van gezonde voeding. Klassen bezoeken de boer,
met aandacht voor streekgebonden producten.
Fairtrade helpt boeren en arbeiders in ontwikke-
lingslanden een betere plek te verwerven in de
handelsketen. Fairtrade is zowel een keurmerk als
een wereldwijde beweging. De gemeente gaat al
haar producten, diensten en werk duurzaam,
diervriendelijk en fairtrade inkopen. In 2018 is dit
100% waarmee Den Helder de 82e Fairtradege-
meente wordt.
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... wat GroenLinks 
betreft....



COLOFON:
Teksten: Fractie en bestuur Groen Links Den Helder

Foto’s: Fred van Vliet en Kees de Jager
Vormgeving: www.keesdejager.nl

GroenLinks Den Helder: De partij die staat
voor waar het ECHT  om gaat!

Contact algemeen: groenlinksdenhelder@gmail.com
www.denhelder.groenlinks.nl

Facebook.com/GroenLinksDenHelder

Contact fractie:
Marije Boessenkool: marijeboessenkool@hotmail.com

Nel Dol: nel.dol@quicknet.nl

Contact bestuur:
catrinabakker@hotmail.com

S O C I A A L  &  D U U R Z A A M !
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1. MARIJE BOESSENKOOL
Docent klassieke talen op het Lyceum aan Zee.
15 Jaar actief voor GroenLinks, als secretaris en
commissielid. Ik zet mij in voor een sociaal,
schoon en groen Den Helder, waar ook onze
jeugd kansen heeft en graag blijft wonen.

6. AART LODDER
Voor mijn  pensioen in 2013 heb  ik  altijd in
het  groen  gewerkt. De laatste 12 jaar bij
Landschap Noord-Holland, waar ik  me bezig
heb gehouden  met natuur, landschap  en cul-
tuurhistorie. Ik wil mij graag inzetten voor
een Groen en Sociaal Den Helder.

2. MARJA TIMMERS
Sterk gevoel voor rechtvaardigheid.
Respect voor alles wat groeit en bloeit.
Ook vind ik zorgvuldige omgang met mensen
belangrijk. Fijne baan bij de politie in Amster-
dam, maar om te wonen blijft Den Helder mijn
stad!

3. NEL DOL
Den Helder is al 70 jaar ‘de stad waarin ik wil
wonen!’ Mijn motto is; ‘sta open voor verande-
ringen, maar behoudt het goede!’ Ik roep ieder-
een op om te gaan stemmen, liefst op
GroenLinks, maar laat in ieder geval je stem niet
verloren gaan. 

4. FRED VAN VLIET
Zet zich in voor natuur- en milieu en dierenwel-
zijn.  Geridderd voor inzet in de natuur-
bescherming. Specialist voor natuur- en leefom-
geving. Vindt dat gezond groen niet mag wor-
den gekapt en dat zon en wind maximaal
gebruikt moeten worden.

5. KEES DE JAGER
Grafisch vormgever en columnist. Zelf rolstoeler
en chronisch ziek. Geridderd voor 20 jaar  ge-
handicaptenwerk. Zet zich in GroenLinks al 4
jaar in voor het sociaal domein, met name de
WMO en de naleving van het VN verdrag voor
inclusie en toegankelijkheid.

7. HANS BOSKELJON
Sociaal betrokken inwoner met politieke en
bestuurlijke ervaring en een groot hart voor
dieren. Vindt een veilige goede leefomgeving
met voldoende plaats voor groen, spelen en
ontspanning essentieel. Nu tijd voor investeren
in andere wijken dan alleen het stadshart.

12. HENK VAN LIENEN
Gepensioneerd. Gewerkt in zowel uitvoering als
beleidsontwikkeling Werk en Inkomen en WMO
(Wet Maatschappelijke Ondersteuning).
Deze kennis zet ik in voor de GroenLinkse ideeën
voor het sociale domein. 

8. KITTY BAKKER
Gepensioneerd medewerker Belastingdienst.
Is voorzitter van Zangvereniging La Mer, ver-
tegenwoordigd FNV senioren in de Lokale Ou-
derenbonden en is bij GroenLinks voorzitter
van het bestuur en lid van de steunfractie.

9. PAUL PELTZER
Een bedrijfskundige- en juridische achtergrond.
Los op informatievoorziening en veranderma-
nagement. Lang actief geweest in Sociale Zeker-
heid. Het bouwen van een duurzame samen-
leving voor ons en onze kinderen, maken dat ik
mij kandideer voor de Raad.

10. KO BRABER
Maakte 20 jaar deel uit van de technische staf
Rijkswerf/Marinebedrijf.  Was daarna  9 jaar
taxichauffeur voor ziekenvervoer. ‘Door mijn er-
varingen en vakbondswerk in de taxiwereld
kies ik altijd de kant van de gedupeerden.’ 
Penningmeester GroenLinks bestuur.

11. FRANK BAIS
Zit in de laatste fase van zijn PhD-project in het
survey-onderzoek. Is ruim 14 jaar lid van Groen-
Links en pleit voor een sociale, groene, progres-
sieve en optimistische samenleving.

WIJ ZETTEN ONS IN VOOR EEN GROEN EN SOCIAAL DEN HELDER!

groenlinksdenhelder@gmail.com

www.denhelder.groenlinks.nl

GEMEENTERAAD


