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Voorwoord 
 

In dit verkiezingsprogramma hebben wij de lokale uitgangspunten en doelstellingen van ons beleid, 
gebaseerd op de liberale grondbeginselen en eerder gemaakte strategische keuzes, vastgelegd.  
 
In de Inleiding gaan wij kort in op wat voor soort partij de VVD is. In hoofdstuk 2 gaan wij vervolgens 
in op onze strategische visie en op onze belangrijkste doelstellingen. In de daaropvolgende 
hoofdstukken worden tenslotte onze standpunten weergegeven ten aanzien van de belangrijkste 
onderwerpen van het gemeentelijk beleid. Daarbij is gekozen voor een onderverdeling in vier 
beleidsterreinen: Gemeentelijk bestuur, Economie, Samenleving en Leefomgeving. 
 
Op basis van deze standpunten kan voor de komende raadsperiode onze koers worden bepaald. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De verkiezingsprogrammacommissie VVD Den Helder 
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1. INLEIDING  
 
DE VVD: EEN LIBERALE VOLKSPARTIJ 
 
De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie vindt haar grondslag in (de beginselen van) het 
liberalisme. Bij de VVD gaat het om de waarden vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, 
sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid van mensen. Ze zijn vastgesteld en uitgewerkt in de 
beginselverklaring. Met name verantwoordelijkheid is hierbij een centraal begrip. Op de eerste plaats 
verantwoordelijkheid voor het eigen leven en welzijn, maar daarnaast zeker ook 
verantwoordelijkheid dragen voor de ander èn voor de samenleving. Op grond van deze waarden 
maakt de VVD zich sinds de oprichting in 1948 sterk voor veiligheid, werk en ondernemende mensen 
in een rechtvaardige samenleving en met oog en aandacht voor alle mensen in deze samenleving. 
Wij zijn dan ook een echte volkspartij. We werken niet alleen voor de mensen, maar vooral samen 
met de mensen. Dit doen we vanuit een visie van respect voor de individuele mens, die zich, 
uiteraard binnen de wettelijke kaders, wil ontwikkelen en zich vrij wil voelen om te leven hoe hij of zij 
wil en mag denken wat hij of zij wil. De VVD is daarmee de partij voor iedereen die iets van zijn of 
haar leven wil maken. Ook in Den Helder is voor de VVD de komende periode het liberale 
gedachtegoed uitgangspunt bij het te voeren beleid. 
 

DE VVD DEN HELDER 
 
De VVD is altijd vóór Den Helder! Voor ons staat het belang van Den Helder en haar inwoners altijd 
voorop. Daarbij combineert de VVD de kracht van een gevestigde landelijke partij met haar inzet 
voor de lokale politiek. Dat betekent dat wij net zo stevig met onze voeten in de lokale grond staan 
als een lokale partij maar daarbij wél gesteund worden door een sterke partijorganisatie met 
landelijke en regionale netwerken. 
 
De VVD is een rationele partij die zich niet laat leiden door opportunisme, emoties, waan van de dag, 
populisme of door korte-termijn-denken. Wij willen voor Den Helder structurele oplossingen voor 
structurele problemen. Dus niet investeren in hogere uitkeringen en toeslagen, maar investeren in 
de economie! Investeren in banen en werkgelegenheid, zodat meer mensen een eigen inkomen 
kunnen genereren en minder mensen afhankelijk hoeven te zijn van de overheid. Investeren in 
voorzieningen zoals scholen, sportaccommodaties, gevarieerde detailhandel, cultuur, goede eerste- 
en tweedelijns gezondheidszorg zoals het ziekenhuis en zorginstellingen, horeca en toeristische 
trekpleisters voor onze inwoners en onze gasten.  
 
De VVD is verder in de gemeenteraad van Den Helder altijd dè partij die het huishoudboekje van de 
gemeente zal bewaken. Wij blijven hameren op financiële zorgvuldigheid en degelijkheid, want voor 
ons geldt: Niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt!  
 
Het besturen van een stad vergt een grote verantwoordelijkheid, niet alleen van het College, maar 
vooral ook van raadsleden en fracties. De VVD durft keuzes te maken en beslissingen te nemen, ook 
als die voor sommigen minder prettig zijn. Kortom: de VVD zal wederom haar verantwoordelijkheid 
nemen. Het belang van Den Helder en haar inwoners staat daarbij altijd voorop met inachtneming 
van de wet en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.  
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2. STRATEGISCHE VISIE EN DOELSTELLINGEN  

Visie. Basis voor dit verkiezingsprogramma is de Strategische Visie 2020 van de gemeente Den 
Helder. Deze visie is mede door de lokale VVD tot stand gekomen en deze zullen wij de komende 
periode actualiseren om zo tot een “Strategische Visie 2030” te komen. Ons uitgangspunt blijft: 
 
“Den Helder is dé centrumgemeente van de Kop van Noord-Holland, met goede en diverse 
werkmilieus, plezierige en veilige woonomgevingen, een breed en kwalitatief goed 
voorzieningenniveau, een aantrekkelijk en levendig stadshart en een adequate infrastructuur. 
Daarvoor is het nodig dat de mensen (inwoners, bedrijven, dag- en verblijfstoeristen) in Den Helder 
willen blijven en dat nieuwe mensen en bedrijven naar Den Helder komen.” 
 
Doelstellingen. In deze visie is een aantal doelstellingen opgenomen die ons kompas vormen bij de 
vaststelling van gemeentelijk beleid: 
 
1. Den Helder ontwikkelt een duurzame economie met als belangrijkste dragers: de offshore, 

defensie, de zee- en luchthaven, kennis & technologie (inclusief onderwijs), duurzame 

(wind)energie, toerisme & recreatie en zorg & welzijn. 

2. Sociale zwakte wordt tegengegaan door inwoners maatschappelijk betrokken te krijgen en mee 

te laten doen in de samenleving: enerzijds door mensen aan het werk te krijgen door het 

aanbieden van opleidingen op diverse niveaus en voldoende aanbod van banen, anderzijds door 

mensen maatschappelijk te activeren met andere activiteiten dan betaald werk. 

3. Den Helder biedt een grote variëteit aan ruim opgezette, groene, woonomgevingen die 

tegemoetkomen aan de vraag van de (potentiële) inwoners. Er is speciale aandacht voor 

bijzondere woonlocaties en het creëren van mogelijkheden tot wonen aan- of op het water;  

4. Toerisme en recreatie worden geprofessionaliseerd, gebaseerd op enerzijds de rust, ruimte en 

natuur in Den Helder en anderzijds op het in de gemeente aanwezige (maritiem) 

cultuurhistorisch erfgoed. 

5. Den Helder krijgt een toegankelijk, drukbezocht, levendig en veilig stadshart (inclusief 

Willemsoord) door te zorgen voor concentratie van stedelijke functies in het stadshart, een 

uitgaanscentrum met avond- en nachthoreca op Willemsoord, uitbreiding van het stadspark, 

een aantrekkelijk winkelcentrum met diversiteit en kwaliteit, goede en sociaal veilige horeca, 

kunst, cultuur en evenementen. 

6. De infrastructuur van Den Helder is afgestemd op de functie van centrumgemeente, past bij de 

geplande woningbouwproductie en is passend bij de economische ontwikkeling. 

7. De financiële begroting van Den Helder is sluitend, zorgvuldig, degelijk en duurzaam. Structurele 

kosten worden niet gedekt met incidentele gelden en de reserves blijven voldoende gevuld om 

vervangingsinvesteringen en eventuele tegenslagen in de toekomst op te kunnen vangen. Dit 

alles zonder lastenverhoging voor de burger en ondernemer.  

Wij houden vast aan dit kompas en reeds uitgezette koers. Op die manier bieden wij continuïteit aan 
de uitvoering van genomen besluiten en gaan we krimp te lijf.   
 
Uitdagingen. Den Helder is op de goede weg. De bij velen gevoelde en vaak geuite negatieve trend is 
eindelijk omgezet in een gezamenlijk positief gevoel over de toekomst van onze stad en haar 
potentie. De vormgeving van deze toekomst vergt strategische keuzes en kent vele uitdagingen. De 
lokale VVD gaat al deze uitdagingen niet uit de weg en zal wederom met volle overgave en inzet de 
(mede)verantwoordelijkheid voor het bestuur van onze gemeente willen dragen. Deze uitdagingen 
vergen veel bestuurlijke consistentie en daadkracht, en vooral: een gezamenlijke aanpak en 
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betrokkenheid van alle inwoners. De gemeente, dat zijn wij allemaal. Iedereen heeft daarin zijn of 
haar eigen verantwoordelijkheid.  
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3. GEMEENTELIJK BESTUUR 

BESTUURSCULTUUR IN DEN HELDER 

Politiek bedrijven. Onze wijze van politiek bedrijven wordt gekenmerkt door respect, 
betrouwbaarheid, daadkracht, duidelijkheid, standvastigheid en gezond verstand. Wij zullen onze 
standpunten altijd baseren op feiten en niet op geruchten, ongefundeerde meningen of aannames. 
Je hoeft het niet met de VVD eens te zijn maar je zal altijd weten wat je aan ons hebt en waar wij 
voor staan.  

Rol gemeenteraad. De VVD wil dat de gemeenteraad zich houdt aan haar wettelijke taken, rollen en 
verantwoordelijkheden. De gemeenteraad bestuurt op hoofdlijnen en niet op basis van incidenten. 
Het College van Burgemeester en Wethouders gaat over de uitvoering van vastgesteld beleid en legt 
daarover verantwoording af aan de raad. Boven alles is de burger gebaat bij duidelijkheid. Wij willen 
dat de gemeente een betrouwbare partij is en blijft voor al onze partners en de inwoners van Den 
Helder. De VVD zal zich daarom blijven inzetten om gemaakte afspraken te handhaven: afspraak is 
afspraak! Ook zullen wij altijd pleiten voor - en uitvoering geven aan continuïteit van bestuur. 

ORGANISATIE  

Het Den Helder van de toekomst kent een kleine slagvaardige gemeentelijke organisatie waarbij 
samenwerken en kennis delen met onze buurgemeenten een logische keuze is. De VVD blijft daarbij 
als liberale partij kritisch kijken naar de kerntaken van de gemeente: welke taken moeten wél en 
welke hoeven niet door de gemeentelijke overheid worden uitgevoerd. De VVD zal in de komende 
raadsperiode kijken waar kan worden bezuinigd op de uitgaven van het gemeentelijk apparaat 
(uiteraard ook van de gemeenteraad en het college).  
 

REGELDRUK 

De VVD wil vermindering van regeldruk door het schrappen van overbodige regels. Tegelijk dienen 
relevante regels met meer daadkracht te worden nageleefd en zal het toezicht hierop moeten 
worden versterkt. Door minder regels te hanteren en verdere automatisering wordt de 
dienstverlening aan burgers en ondernemers merkbaar verbeterd. Door meerjarige vergunningen te 
verlenen voor evenementen die jaarlijks terugkeren wordt de last voor ondernemers en werkdruk 
van de vergunningverlener verminderd. Een beter toezicht en naleving van relevante regels leidt tot 
een sterker gevoel van rechtvaardigheid en begrip bij onze inwoners. 
 

GEMEENTELIJKE FINANCIEN  

Overheidsuitgaven. De VVD wil zuinig omgaan met overheidsgeld. Dat betekent dat er niet meer geld 
wordt uitgegeven dan er binnenkomt. De VVD is zich er namelijk van bewust dat iedere euro die de 
gemeente uitgeeft belastinggeld is. Belastinggeld dat is verdiend en betaald door onze inwoners en 
door ondernemers. Wij willen daarom dat de gemeente altijd bekijkt of zij wel zinvol en effectief 
bezig is. En voor onze inwoners moet duidelijk zijn waar het belastinggeld aan wordt besteed. 
 
Sluitende begroting. De financiële begroting van Den Helder moet sluitend, zorgvuldig, degelijk en 
duurzaam zijn. Lasten van nu worden niet doorgeschoven naar de volgende generaties. Beperkte 
financiële middelen betekent strategische keuzes maken. Deze financiële afwegingen kunnen niet 
gepaard gaan met ad-hoc beleid voor de bühne. Voorzieningen zijn nooit gratis en worden of door de 
gebruikers of anders door alle inwoners en ondernemers betaald. In geval van noodzakelijke 
bezuinigingen of prioriteitstelling (om een begroting sluitend te krijgen) is voor de VVD geen enkele 
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uitgavenpost van de gemeente onbespreekbaar De VVD is daarbij voorstander van een ruime 
toepassing van verschillende publiek/private samenwerkingsvormen die uitvoering van projecten en 
diensten tegen lagere kosten mogelijk maken.  
 
Financiële uitgangspunten. Wij willen dat de gemeente zich in haar financieel beleid laat leiden door 
de volgende uitgangspunten: 
- Structurele kosten worden gedekt met structurele middelen en dus niet met incidentele gelden. 
- Inkomstenmeevallers mogen, hoe verleidelijk ook, niet worden gebruikt voor structurele extra 

uitgaven. 
- Géén lastenverhoging voor de burger en ondernemer. 
- De gemeentelijke reserves blijven voldoende gevuld om vervangingsinvesteringen en eventuele 

tegenslagen in de toekomst op te kunnen vangen. 
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4. ECONOMIE 

SAMENWERKING IN DE REGIO 

De VVD is sterk voorstander van regionale samenwerking. Veel ontwikkelingen overschrijden de 
gemeentegrenzen en alleen door samen te werken kunnen grootschalige projecten een succes 
worden. Het regionaal stimuleringsprogramma “De Kop Werkt”, waarin de vier kopgemeenten Texel, 
Den Helder, Schagen en Hollands Kroon samen met de provincie Noord-Holland werken aan een 
toekomstbestendige regio, is hiervan een uitstekend voorbeeld dat voortgezet en uitgebouwd kan en 
moet worden. Het gaat hierbij onder andere om de ontwikkeling van de haven, de energiesector, 
toerisme, de zorg, “agri business”, onderwijs, bereikbaarheid en de leefomgeving. Stuk voor stuk 
onderwerpen die van groot belang zijn voor Den Helder. Omdat de VVD een landelijke partij is met 
haar wortels in- en veel aandacht voor ondernemerschap én met een uitgebreid netwerk op 
regionaal niveau, is de VVD bij uitstek de partij die in staat is om een succesvolle bijdrage te (blijven) 
leveren aan regionale samenwerking.  

ONDERNEMERSCHAP 

Algemeen. Ondernemers zijn onmisbaar voor een gezonde economische toekomst. Het zijn de 
ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en innovatieve technieken. De haven en luchthaven 
van Den Helder zijn de banenmotor van de regio. Het midden- en kleinbedrijf is de brandstof binnen 
onze gemeente. De gemeente hoeft ondernemers niet te vertellen hoe zij hun bedrijf moeten 
runnen. Dat weten zij zelf het beste. De gemeente stimuleert zelfstandig ondernemerschap het beste 
door ondernemers de ruimte te geven. Als liberale partij houden wij niet van overbodige, 
tegenstrijdige, niet nuttige en niet handhaafbare regels, zeker niet als deze inwoners, ondernemers 
in het bijzonder, belemmeren.  

Winkels. Een aantrekkelijk winkelhart in de binnenstad nodigt inwoners uit te gaan winkelen in hun 
eigen stad en trekt toeristen aan. De gemeente faciliteert en stelt geen beperkingen aan openings- 
en sluitingstijden voor winkels. De gemeente heeft wel een verantwoordelijkheid wat betreft het 
vestigingsbeleid van winkels. Leegstand is slecht voor het aanzien van de stad en daarom wil de VVD 
géén uitbreiding van het winkelvloeroppervlak. Wel willen wij het veranderen van de bestemming 
van een winkelpand naar wonen of werken verder stimuleren. Het moet gaan om de kwaliteit en niet 
om de kwantiteit. Bij de vaststelling van bestemmingsplannen houden wij hier rekening mee. 

Ondernemersfonds. Door middel van het ondernemersfonds leveren de ondernemers een bijdrage 
aan het verbeteren van de stad. Een deel van de opbrengsten van het fonds gaat ook naar City-
marketing. De gemeente moet dit ook structureel financieel blijven ondersteunen.  

DUURZAME ENERGIE, ZEEHAVEN EN LUCHTHAVEN 

 Duurzame energie. Den Helder heeft – met de offshore, defensie, de haven en met de luchthaven – 
belangrijke economische potenties wat betreft de verdere ontwikkeling van duurzame energie. 
Defensie, offshore, olie en gas en duurzame energiewinning op zee zijn van nationaal belang. Den 
Helder zal zich blijvend moeten inspannen om hiervan te profiteren en groei van de werkgelegenheid 
in de regio te stimuleren. 
  
 Zeehaven. De VVD steunt daarom de visie met betrekking tot de verdere ontwikkeling van Port of 
Den Helder en onderschrijft de ambities zoals weergegeven in de opgestelde Routekaart Port of Den 
Helder. Uitbreiding en verbetering van de bereikbaarheid van de zeehaven zijn noodzakelijk om meer 
activiteiten en grotere schepen te kunnen faciliteren. Ook hier geldt dat samenwerking op veel 
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(bestuurlijke) niveaus noodzakelijk is voor succes. De gemeente Den Helder is volgens de VVD één 
van de belangrijkste stakeholders en belanghebbende in deze samenwerking. Vissersschepen zijn nog 
steeds een belangrijke gebruiker van onze zeehaven. De lokale VVD draagt de lokale visserij dan ook 
een warm hart toe. We zullen ons inspannen om zaken als aanlandplicht en pulsvisserij in Den Haag 
en in Brussel blijvend onder de aandacht te brengen. 

 Luchthaven. De luchthaven Den Helder speelt een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling van de 
bedrijvigheid en werkgelegenheid in de duurzame energie, maar is daarnaast ook sterk afhankelijk 
van deze ontwikkelingen. Den Helder Airport moet, in samenwerking met en ondersteund door 
andere partijen, de kans krijgen om zich verder door te ontwikkelen tot dé luchthaven voor de 
economische bedrijvigheid in de sector duurzame energie. Ook grondgebonden activiteiten moeten 
verder worden ontwikkeld. Onderhoud gerelateerde bedrijvigheid en innovatieve ondernemingen in 
de luchtvaartindustrie moeten zich in de nabijheid van de luchthaven kunnen vestigen. De VVD 
ondersteunt maatregelen die noodzakelijk zijn om dit mogelijk te maken. Bij de boven geschetste 
ontwikkelingen past de voortzetting van de publiek private samenwerking met Defensie. De VVD zal 
dit actief uitdragen en helpen waarborgen. 
    
Onderwijs. Onderwijs, kennis en technologie gaan hier mee hand in hand. De VVD wil de 
samenwerking tussen het (voorbereidend) beroepsonderwijs en lokale bedrijven actief stimuleren. 
De VVD blijft zich verder inzetten op behoud van het Hoger Beroeps Onderwijs in Den Helder op het 
gebied van Maritieme Techniek, duurzame energie, offshore-industrie, ICT en milieutechniek en op 
de aansluiting op reeds aanwezige opleidingen. De aanwezigheid van instellingen die zich 
bezighouden met wetenschappelijk onderzoek, zoals de Faculteit Militaire Wetenschappen van het 
NLDA/KIM en Imares, is binnen het cluster van onderwijs, kennis en technologie van groot belang. De 
VVD zal zich blijven inspannen voor het behoud en mogelijke verdere uitbreiding en intensivering 
hiervan. Succesvolle trajecten om jongeren weer kans op een baan te bieden zal de VVD graag 
ondersteunen. Samenwerkingsverbanden tussen het UWV, ROC Kop van Noord-Holland en het 
Marinebedrijf bij de opleiding logistiek zijn zeer succesvol met een 90% slagingspercentage.  Veel 
jongeren vinden op deze manier hun plek op de arbeidsmarkt in Den Helder.  
 

RECREATIE EN TOERISME 

Rust, ruimte en natuur in Den Helder en de aanwezigheid van bijzonder (maritiem) cultuurhistorisch 
erfgoed maken Den Helder uniek. Recreatie en toerisme zijn daarmee belangrijke dragers van onze 
lokale economie. De VVD ondersteunt recreatieve ondernemers. Niet door hen te subsidiëren of 
voor hen te organiseren maar door te faciliteren en te enthousiasmeren. De kuststrook is een van de 
belangrijkste economische pijlers. Onze mooie, natuurlijke stranden zijn in trek bij onze inwoners en 
bij bezoekers uit binnen- en buitenland. De gemeente moet investeren in goede voorzieningen voor 
onze bezoekers. De positieve uitstraling en beleving begint bij de entree. Een goed bereikbaar, 
schoon en veilig strand is dan ook van groot belang. (Agrarische) ondernemers moeten hun 
activiteiten in het buitengebied binnen vastgestelde kaders kunnen combineren met 
nevenactiviteiten. Recreatie mag altijd in de natuur en recreatieve ondernemers moeten daar 
kunnen uitbreiden. De ondernemer blijft verantwoordelijk voor het behoud van de natuur en het 
voorkomen van schade. Verdere professionalisering, actievere promotie en het doorvoeren van een 
kwaliteitsslag zijn nodig voor hogere bestedingen en meer werkgelegenheid in deze economische 
pijler. In het zomerseizoen zitten de accommodaties langs de kust zo goed als vol; de bezetting 
buiten het zomerseizoen kan nog verder verbeteren. De VVD ondersteunt het voornemen om het 
idee van de “vier-jaargetijden” stranden verder uit te werken, te promoten en te realiseren.  
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WERK EN INKOMEN  

Behoud en verdere uitbouw van passende werkgelegenheid voor de inwoners van Den Helder is 
cruciaal voor de samenleving in onze stad. De gemeente ondersteunt mensen die buiten hun schuld 
hun baan verliezen. Uitkeringen als gevolg van werkloosheid zijn in beginsel altijd tijdelijk. Wie in een 
uitkeringssituatie belandt, moet zo snel mogelijk weer aan het werk. Wij vinden dat iedereen sociaal 
en financieel zelfredzaam moet kunnen zijn. Alleen voor mensen die echt niet kunnen werken is er 
langdurige ondersteuning. De VVD wil dat iemand die van een uitkering naar een baan gaat er 
financieel merkbaar op vooruit gaat. Werk moet lonen!  
 

De VVD wil dat minder mensen voor hun inkomen afhankelijk zijn van een uitkering en dat er meer 
mensen aan het werk zijn. Dit leidt er ook toe dat de gemeente minder geld hoeft uit te geven aan 
uitkeringen en toeslagen. De VVD vindt wat dat betreft dat iedereen zijn of haar 
verantwoordelijkheid moet nemen. Wie wel kan werken, maar dat niet wil, verliest op termijn het 
recht op een uitkering. Uitkerings- en toeslagfraude wordt keihard aangepakt. Bij de opsporing van 
dergelijke fraude dient de gemeente gebruik te maken van alle beschikbare middelen. Meer mensen 
in Den Helder moeten de komende periode minder afhankelijk worden van de overheid. 
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5. SAMENLEVING  

ZORG EN WELZIJN  

De gemeente heeft de afgelopen jaren meer verantwoordelijkheden gekregen in het domein van 
zorg en welzijn. Bij de verwerking van alle maatregelen in het nieuwe gemeentelijke beleid heeft de 
VVD vanaf het begin gestaan voor sociale rechtvaardigheid: één van de grondbeginselen van het 
liberalisme. De VVD is voor zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. De regie ligt primair bij 
de burger zelf. Dat betekent ook dat mensen die (tijdelijk of permanent) niet volledig zelfstandig 
kunnen functioneren, ondersteuning behoeven. Voor een deel is de gemeente middels de uitvoering 
van de WMO verantwoordelijk voor het bieden van deze ondersteuning. Het uitgangspunt bij 
hulpverlening moet daarbij zijn: één gezin, één hulpverlener, één plan.  

JEUGD  

Jeugdzorg. Ieder kind heeft het recht op te kunnen groeien in een veilige omgeving. Een goede 
opvoeding biedt kansen voor ontwikkeling van talenten en maakt jongeren tot verantwoordelijke 
burgers. Ouders zijn daar in de eerste plaats voor verantwoordelijk. Als de ouders handelen in strijd 
met de rechten van het kind en daarmee de belangen van het kind schaden moet de overheid 
ingrijpen. De gemeente is dan aan zet. De nieuwe Jeugdwet bepaalt dat elke gemeente moet 
beschikken over een passend aanbod aan jeugdhulp en jeugd GGZ. De jeugdzorg is een van de 
grootste uitdagingen op het gebied van jeugdbeleid de komende periode. De VVD zal er alles aan 
doen om goede jeugdzorg bereikbaar te houden door het ondersteunen van de activiteiten van 
bijvoorbeeld de Opvoedpoli Den Helder, het garanderen van toereikende financiële middelen, 
duidelijke en eenduidige informatievoorziening, handhaving en toezicht op gemaakte afspraken. 

Opgroeien in Den Helder. Werken aan een beter Den Helder doen we niet alleen voor ons zelf, maar 
zeker ook voor onze jeugd. De VVD streeft ernaar dat onze jeugd hier veilig zijn talenten kan 
ontwikkelen op school, in de sport, en op cultureel en sociaal gebied. Een breed en kwalitatief 
hoogwaardig onderwijsaanbod is daarbij onontbeerlijk. Het werk is pas af, als jongeren hier na hun 
opleiding ook kunnen en willen werken en wonen. De VVD zal zich inspannen om de zogeheten 
“ontgroening” van de Helderse bevolking tegen te gaan door ook jonge mensen aan Den Helder te 
binden hetgeen alleen mogelijk is als Den Helder ook voor hen een aantrekkelijke woon- en 
leefomgeving is. De VVD ondersteunt de initiatieven die door het regionaal stimuleringsprogramma 
“de Kop Werkt” worden genomen om jong talent voor de regio te behouden door er voor te zorgen 
dat de bedrijvigheid in de regio zich verder kan ontwikkelen. 

OUDEREN EN ZORG 

De impact van de “vergrijzing” zal in Den Helder relatief groot zijn. Dit biedt uitdagingen en kansen. 
Enerzijds moet het gemeentelijk beleid er mede voor zorgen dat ouderen zo lang mogelijk gebruik 
kunnen blijven maken van laagdrempelige voorzieningen in de eigen leefomgeving. Ouderenbeleid is 
daarmee integraal onderdeel van ander beleid als het gaat om veiligheid, sociale redzaamheid, zorg 
en leefomgeving. Dit geldt met name voor de (ouderen)gezondheidszorg waarbij de aanwezigheid 
van een adequaat ziekenhuis, goede en direct beschikbare eerstelijnsgezondheidszorg en de in de 
gemeente aanwezige gezondheidsinstellingen een aaneengesloten keten vormen waardoor de 
gevraagde zorg op tijd, dichtbij en met de juiste kwaliteit geboden kan worden. De landelijke trend 
van vergrijzing en de toenemende vraag naar ouderenzorg biedt ook mogelijkheden. Den Helder is 
vanwege de rust, ruimte, schone lucht en natuur een ideale locatie voor de vestiging van 
gezondheidsinstellingen voor ouderen waarmee meer werkgelegenheid binnen de gemeentegrenzen 
kan worden gecreëerd.  
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SPORT 
 

De afgelopen periode is er bewust niet bezuinigd op sport en dat gaan we de komende periode ook 
niet doen. Investeren in sport is een investering in de toekomst. Daarom is er ook geïnvesteerd in 
een nieuw zwembad en zijn andere accommodaties opgeknapt. Door voldoende te sporten en 
bewegen kan iedereen zelf een belangrijke bijdrage leveren aan zijn of haar eigen gezondheid. 
Bovendien draagt gezamenlijk sporten bij aan de sociale samenhang in buurten en wijken. De 
gemeente moet stimuleren dat sport voor iedereen toegankelijk is. De gemeentelijke 
verantwoordelijkheid beperkt zich tot breedtesport en tot sport voor mensen met een beperking. De 
VVD wil daarom dat de gemeente het Jeugdsportfonds blijft steunen met een bijdrage. Het 
Jeugdsportfonds zorgt ervoor dat kinderen uit gezinnen met een laag inkomen ook lid kunnen 
worden van een vereniging, sportspullen kunnen aanschaffen en volop kunnen meedoen met hun 
leeftijdsgenoten. Het Jeugdsportfonds moet over toereikende financiële middelen beschikken om 
haar, én onze, doelstellingen te kunnen bereiken. Den Helder is niet alleen aan drie kanten omgeven 
door water maar is ook een waterrijke gemeente. Zwemvaardigheid op jonge leeftijd is voor alle 
kinderen van groot belang; daar waar nodig zal het Jeugdsportfonds hieraan kunnen bijdragen 
waarbij de VVD wil doen onderzoeken of uitbreiding van zwemlessen voor kinderen jonger dan 6 jaar 
zinvol en realiseerbaar is.   

CULTUUR 
 
Aanbod. Kunst en cultuur zijn uit een prettige woonstad niet weg te denken. Een goed 
cultuuraanbod, dat grotendeels vanuit de markt wordt gefinancierd, heeft een positief effect op de 
aantrekkingskracht van een gemeente. Den Helder kan trots zijn op vele de culturele instellingen en 
verenigingen die ook in de huidige tijd een kwalitatief goed aanbod verzorgen. Rijksmonument 
Willemsoord, de nieuwe bibliotheek School7, het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers, het 
Marinemuseum, het nieuwe theater de Kampanje, de bioscoop, het huis van de kunsten Triade, een 
rijk verenigingsleven en de vele evenementen dragen bij aan het brede cultuuraanbod in de regio. 

Subsidies. De VVD vindt dat de cultuursector op eigen benen moet kunnen staan en zich voor haar 
financiering richt op bezoekers, donateurs en sponsoren. Instellingen dienen niet louter afhankelijk 
te zijn van overheidssubsidies. Subsidies zijn voor de bevordering van een breder cultuuraanbod en 
zeker niet voor de exploitatie en instandhouding van instellingen en verenigingen zelf.  

JOC-fonds. De VVD wil vanuit haar visie op brede talentontwikkeling dat kinderen op jonge leeftijd in 
aanraking kunnen komen met muziek- of cultuuronderwijs, zodat kinderen of ouders zelf kunnen 
besluiten of zij muziek- of cultuuronderwijs wensen te volgen. De VVD wil daarom dat de gemeente 
het Jeugd Onderwijs Cultuurfonds (JOC) blijft steunen met een bijdrage. De VVD wil dat er in 
gezamenlijkheid aandacht is voor cultuurhistorie. Dit maakt dat je trots bent op je buurt, dorp of stad 
en geeft je woonomgeving een eigen gezicht. 

DIERENWELZIJN 

Niet alleen hebben we als mens de verantwoordelijkheid om voor onze leefomgeving te zorgen, ook 
waken we over het welzijn van dieren. De afgelopen jaren heeft de lokale VVD zich met succes 
ingespannen om dierenopvang en de dierenambulance van voldoende financiële middelen te 
voorzien. Desondanks hebben diverse organisaties die zich bezighouden met de zorg voor dieren het 
moeilijk in onze gemeente. Die organisaties verdienen steun van de gemeente en kunnen door 
effectieve samenwerking zorgen voor goede opvang voor dieren in nood. Mishandeling en 
verwaarlozing van dieren wordt stevig aangepakt.  
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6. LEEFOMGEVING  

VEILIGHEID  

Zich veilig voelen. Voor de VVD is zorg dragen voor veiligheid de belangrijkste taak van de overheid. 
Den Helder moet een veilige stad zijn, maar belangrijker nog: inwoners moeten niet alleen veilig 
zijn maar zich ook veilig voelen. Eigendommen moeten worden gerespecteerd, geweld moet worden 
bestreden en ook de dagelijkse rit naar school, werk of sport moet veilig zijn. Als iemand zich niet 
houdt aan regels die we met elkaar afgesproken hebben wil de VVD dat er streng en duidelijk wordt 
opgetreden door de bevoegde instanties. De VVD wil een zichtbare en aanwezige politie met 
wijkagenten die de buurt kennen als hun broekzak. En wanneer er keuzes gemaakt moeten worden 
in tijden van bezuinigingen wil de VVD niet korten op veiligheid. 

Overlast. De VVD wil dat overlast gevende jongeren en hun ouders verantwoordelijk worden gesteld 

voor hun gedrag. De gemeente stimuleert een koppeling tussen onderwijs, welzijn, cultuur, zorg en 
sport om potentieel probleemgedrag van jongeren zo vroeg mogelijk te signaleren en aan te pakken. 
Al deze instanties zullen zo veel als mogelijk moeten samenwerken om te komen tot een effectieve 
aanpak. Het Veiligheidshuis Noord Holland Noord als samenwerkingsverband tussen de politie, 
openbaar ministerie, de zorg, onderwijs en de gemeente, is een voorbeeld van een instantie die deze 
beoogde samenwerking realiseert. Het aanpakken van overlast gevende inwoners beperkt zich 
uiteraard niet tot jongeren. Elke vorm van overlast veroorzaakt door inwoners, toeristen en andere 
bezoekers moet daadkrachtig worden aangepakt. De Burgemeester moet alle instrumenten die hem 
ter beschikking staan gebruiken om overlast tegen te gaan. De VVD wil ook dat schade en de kosten 
van handhaving zo veel als mogelijk worden verhaald op diegenen die dit veroorzaken. De vervuiler 
betaalt!  

BEREIKBAARHEID EN MOBILITEIT 

Infrastructuur. Een goede infrastructuur is van levensbelang voor de gemeentelijke economie en 
bedrijvigheid. Zorg voor een goede bereikbaarheid naar- en in Den Helder is daarom één van 
kerntaken van de gemeentelijke en provinciale overheid. In overleg met de provincie zal gezocht 
worden naar oplossingen voor de problematiek van het verkeer van- en naar Texel via de N250. 
Daarom is de VVD nog steeds voorstander voor verplaatsing van de TESO-haven naar de 
noordoostzijde van de haven (de zogenaamde NO-variant). Dit is de meest verregaande en 
duurzaamste oplossing voor het verkeer van- en naar Texel.  

Parkeren. De VVD wil de parkeeroverlast van Texel-gangers die hun auto in Den Helder parkeren, 
tegengaan. Den Helder is niet de gratis parkeerplaats voor Texel. In en nabij de verschillende 
winkelcentra binnen de gemeente Den Helder en in de woonwijken moet parkeren voor bewoners 
en bezoekers mogelijk zijn waarbij de kosten voor de parkeervoorzieningen in de gemeentelijke 
begroting zijn gedekt. Regulering van de parkeervoorzieningen per gebied of wijk kan door middel 
van verschillende maatregelen zoals betaald parkeren, blauwe zones, ontheffingen voor bepaalde 
doelgroepen of gratis parkeren of een combinatie van genoemde maatregelen.   

Fietsen.  
Ook moet Den Helder de ambitie hebben om in de komende raadsperiode de meest fietsvriendelijke 
stad van het land te worden. De VVD wil onder andere het fietsplan van de fietsersbond Den Helder 
gebruiken om dit te realiseren. Hierbij zal worden gekeken naar het wegnemen van gevaarlijke 
verkeerssituaties waaronder de voorrangsregeling op rotondes, aanpassen van het 
verkeerslichtensysteem en het zorgen voor veilige fietsroutes waaronder het aanleggen van een 
fietspad langs de Zanddijk. Ook moet er worden gezorgd voor voorzieningen voor het opladen van 
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elektrische fietsen en adequate fietsenstallingen waardoor de overlast van elders geparkeerde 
fietsen zal afnemen. 

WONEN EN STEDELIJKE VERNIEUWING 
 

Stedelijke vernieuwing. Met de ontwikkeling van het Stadshart en Willemsoord is de afgelopen 
periode, mede onder verantwoordelijkheid van de VVD, grote voortgang geboekt. De stedelijke 
vernieuwingsopgave is mede dankzij het consistente beleid van de lokale VVD op de goede weg maar 
nog niet af. Een nieuw stadhuis in de binnenstad is na verplaatsing van de bibliotheek en de 
schouwburg een belangrijke bijdrage aan de verbetering van het stadshart en meer reuring in de stad 
en een belofte aan al die partijen die de afgelopen jaren hebben gedurfd te investeren. De 
ontwikkeling van de Koningsdriehoek, het verder ontwikkelen van het stadspark, de verplaatsing van 
de horeca uit de Koningsstraat naar Willemsoord, de vele nieuwbouwprojecten van hoge kwaliteit en 
last but not least het behoud van het ziekenhuis, dragen daar allemaal toe bij. 

Wonen. De VVD is bij de uitvoering van ruimtelijke plannen voorstander van het bevorderen van 
eigen woningbezit. Dit is goed voor de leefomgeving. De VVD sluit daarbij de ogen niet voor krimp 
van de bevolking. Nieuwe ruimtelijke plannen van de gemeente moeten hierop worden afgestemd 
waarbij, indien noodzakelijk, bestemmingsplannen zullen worden aangepast. Met de 
woningbouwcorporaties worden binnen de mogelijkheden die de nieuwe Omgevingswet biedt 
prestatieafspraken gemaakt die regelmatig geactualiseerd worden. Behoud van een goed 
voorzieningenniveau in de wijken – winkels, scholen en maatschappelijke voorzieningen – is van 
groot belang. De Omgevingsvisie zal de komende jaren in meerdere wijken uitgerold worden over 
onze stad. Het pilotproject Omgevingsvisie Huisduinen, een gedragen stuk van de bewoners, is 
succesvol verlopen. De VVD zal waar mogelijk in de uitvoering deze processen ondersteunen.  
 
Er is behoefte aan zorg in en nabij de woning. De VVD wil ruimte geven aan nieuwe concepten en 
initiatieven. In woonwijken is ook plaats voor kwetsbare groepen. De VVD is een voorstander van 
huisvesting op maat. Te denken valt aan nieuwe woonvormen voor ouderen, tijdelijke bouw 
(modulair) of huur van leegstaande gebouwen voor een tijdelijke behoefte aan huisvesting.  
 
Julianadorp. De VVD is voorstander van een bredere visie op een totale gebiedsontwikkeling rondom 
het Loopuytpark, Willem Alexanderhof en het gebied tussen de Zuiderhaaks en ‘s Heeren Loo in 
Julianadorp. De VVD wil dat hierbij één specifieke evenementenlocatie behouden blijft waar alle 
momenteel bestaande evenementen kunnen blijven bestaan. Dat maakt het een “gecombineerde” 
vergunningaanvraag en intensievere samenwerking mogelijk op het gebied van handhaving, 
verkeersafwikkeling, EHBO en de inzet van de vele vrijwilligers. Het op termijn naar de Zuiderhaaks 
verplaatsen en clusteren van voorzieningen in Julianadorp, zoals sportaccommodaties moet de 
komende periode nader onderzocht worden. 

LEEFBAARHEID 

De VVD vindt een schone en groene wijk belangrijk voor de leefbaarheid van de buurt en het welzijn 
van onze inwoners. Inwoners zullen zelf ook een belangrijke bijdrage moeten leveren in het 
onderhouden en schoonhouden van hun tuin, balkon en straat. De gemeente doet hetzelfde voor de 
openbare ruimte. In het kader van het gebiedsgericht aanpakken van wijken worden hier afspraken 
over gemaakt met de corporaties, belangen- en bewonersverenigingen en natuurlijk de bewoners 
zelf. Wij zijn voor het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid bij het schoonhouden van de 
eigen wijk, buurt en straat. Hondenpoep, zwerfvuil, vervuiling rondom afvalcontainers, graffiti en 
andere zaken die overlast en irritaties geven moeten worden aangepakt. Vernielingen worden snel 
hersteld, daders aangepakt en kosten verhaald.  


