Algemene beschouwingen kadernota 2020- 2024

Corona crisis
Nederland probeert weer, zij het heel voorzichtig, wat op te krabbelen vanuit deze “
gitzwarte” corona-periode. Op te krabbelen uit deze moeilijke crisis welke veel van
ons op de een of andere manier wel geraakt heeft en nog lang haar sporen na zal
blijven nadragen.
Algemene opmerking
De Stadspartij kan zich goed vinden in de Kadernota 2021-2024 zoals aangeboden
door het college, waarvoor de complimenten. Een in onze ogen prima
uitgebalanceerde nota welke een goed overzicht bied over waar we mee bezig zijn
en wat we nog aan verplichtingen hebben in Den Helder. We liggen goed op koers,
maar we zijn er nog niet.
Wij zijn het eens met het college dat het belangrijk is de gekozen koers vast te
houden, te blijven investeren in de stad en haar inwoners en in te zetten op de
veerkracht in de samenleving, waarbij we wel extra alert moeten blijven op de
situatie van de mensen die het hardste getroffen worden en zij die zijn aangewezen
op de voedselbank. Het is eigenlijk te triest voor woorden dat we anno 2020 nog
voedselbanken nodig hebben in dit land. Wij zullen gezien de onzekerheden over de
gevolgen van de corona-crisis dan ook niet met aanvullende voorstellen komen
aanvullend op de Kadernota. Stabiliteit en bedachtzaamheid in de uitgaven is wat
ons betreft nu even prioriteit. Wel willen wij het college wat overwegingen en
aandachtspunten meegeven voor de komende tijd, omdat wij net als de inwoners
van onze stad van mening zijn dat we in de uitvoering nog wel eens wat steken laten
vallen.
Stimulerings (NOS)-fonds
In Den Helder hebben we naast de landelijke regelingen m.b.t. deze crisis een Nood, Ondersteunings- en Stimulerings (NOS)-fonds ingesteld. We trachten hiermee de
negatieve financiële en maatschappelijke gevolgen van de corona-crisis voor de
Helderse gemeenschap een beetje te helpen verzachten. Ondanks alle maatregelen
zullen we helaas toch met negatieve gevolgen worden geconfronteerd. We zien nu
al een stijging bij de mensen die bij de voedselbank aankloppen en we moeten niet
de illusie hebben dat we alle ondernemingen overeind kunnen houden, zeker niet als
er een nieuwe besmettingsgolf achteraan zal komen. Is het college bereid om de
mogelijkheid te bekijken of we iets extra’s kunnen doen vanuit het NOS-fonds voor
de mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank?
Het “nieuwe normaal” zal langere tijd veel beperkingen met zich mee blijven dragen
en daar zullen we mee moeten leren omgaan, maar als je al elke maand te kort komt
is zelfs dat een onmogelijke opgave.

Ontwikkelingen op Willemsoord
Het Stadhuis in Den Helder blijft de gemoederen bezig houden in onze stad. Wij
vragen het college dan ook om de gang er in houden zodat we binnen deze
raadsperiode zo ver zijn met dit project dat er geen weg meer terug is.
De Stadspartij is van mening dat er nu wel zo snel als mogelijk duidelijkheid moet
komen over de ontsluiting van Willemsoord over Buitenveld, want deze discussie
blijft wat ons betreft veel te lang hangen.
In de plannen van Zeestad bv. blijft steeds de optie voor de bouw van een hotel op
Willemsoord terug komen. De Stadspartij is van mening dat dit echt een brug te ver
is en dat Willemsoord met de komst van het Stadhuis aan zijn taks zit v.w.b. de
verkeersdruk. Is het college bereid deze plannen te heroverwegen?
Eenieder kent ons standpunt over de verplaatsing van de Pinas, die hoeven we hier
niet te herhalen. In het verlengde daarvan hebben de ondernemers op de plint heel
duidelijk aangegeven dat ze blij zijn met de hekken naast de Pinas, welke in de late
avonduren kunnen worden afgesloten, waardoor zij veel minder overlast en
onnodige schade aan hun spullen ervaren. Wij roepen het college dan ook op om de
ogen niet te sluiten voor deze problemen op Willemsoord. Soms is één stapje terug
doen twee stappen vooruit zetten. Is het college bereid deze plannen te
heroverwegen?
De camperplaatsen op Willemsoord zijn qua behoeften een groot succes te noemen.
De praktijk leert ons echter dat de behoefte vele malen groter is gebleken dan het
aantal plekken die we hiervoor hebben ingericht. We kunnen nu wel een
parkeerverbod zone inrichten aldaar, maar het gevolg daarvan zal zijn dat Campers,
nog meer dan nu al het geval is, overal op parkeerplaatsen verspreid door de hele
stad terug te vinden zullen zijn. Wanneer denkt het college met een echt alternatief
te komen hierin en is zij van plan om hier daadwerkelijk sturing in aan te gaan
brengen?
De gemeente Den Helder heeft op het gebied van stedenbouwkundige
ontwikkelingen veel in handen gegeven van Zeestad bv. met heel mooie resultaten
in onze stad. Het college dient zich wel te realiseren, dat zij het zijn die uiteindelijk
verantwoordelijk blijven en zich niet achter Zeestad bv kan blijven verschuilen.
De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK)
Vanaf 2011 mogen gemeente zelf bepalen of ze een welstandstoets laten uitvoeren
bij (ver)bouwprojecten. Welstandsvrij bouwen was duidelijk nog een stap te ver in
Den Helder en daarom zijn wij blij met het voorstel van het college om de voormalige
welstandscommissie als zodanig af te schaffen. Wij denken dat de nieuwe manier
van werken meer tegemoet zal komen aan de wensen van onze inwoners, maar
zullen de nieuwe manier van werken wel kritisch blijven volgen.

Woningbouw
Er lijkt naast de reguliere woningbouw een serieuze markt voor alternatieve
bouwvormen te ontstaan, AppartterrA woningen, het zgn. Knarrenhof, voor jongere
ouderen en oudere jongeren, verplaatsbare rijtjeswoningen, inschuifwoningen, tiny
houses, je kunt het zo gek niet verzinnen of het is mogelijk en er is een markt voor.
Het aantal aanbieders hierin groeit snel en veel corporaties en andere verhuurders
zijn de schroom voorbij om hier niet in mee te willen doen. Alternatieve bouwvormen
welke voldoen aan het Bouwbesluit van 2021, waarmee je snel flexibele energie
neutrale woningen zou kunnen neer zetten waardoor je in een toekomstige behoefte
kan voorzien. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat er gebouwd wordt voor alle
doelgroepen in onze stad en dat we het vooral betaalbaar houden voor onze
inwoners, want het gemiddeld besteedbaar inkomen is hier nou eenmaal niet al te
hoog. Wij hopen dat er straks in de nieuwe woonvisie diverse woonvormen de revue
mogen passeren en dat deze zich niet slechts beperkt tot alleen maar de
conventionele bouwvormen. Ook bewonersinitiatieven zouden hier prima in kunnen
passen. Nu ligt er al een tijdje een bewonersinitiatief om een aantal woningen te
gaan bouwen op het voormalige vinkenterrein, maar dit lijkt volkomen te worden
genegeerd door het college. Wij kunnen geen oordeel vellen over de haalbaarheid
hiervan, maar roepen het college wel op om hierin met een duidelijk en eerlijk
verhaal naar de initiatiefnemers te komen en ze niet onnodig aan het lijntje te
houden.
Aandacht voor de mens en de wijk
Met het opknappen van het stadshart heeft Den Helder een enorme stap voorwaarts
gezet. Het stadshart knapt zienderogen op, waarvoor onze complimenten aan alle
stakeholders in deze. Om te voorkomen dat we het over de zgn. “kleren van de
keizer” moeten gaan hebben, is de Stadspartij van mening dat er echt meer
aandacht moet komen voor de andere wijken binnen onze stad, daar waar de
problematiek zeer divers aanwezig is. Wijkgericht werken is één, maar wijkgerichte
aandacht is echt heel veel meer dan dat.
De Stadspartij vind dan ook dat er naast de sociaal maatschappelijke problematiek
actievere wijkgerichte aandacht moet komen op het gebied van woonplezier,
handhaving, kamerverhuur en het opknappen en bijhouden van de openbare ruimte
en daadwerkelijke participatietrajecten. Doe dit in goed overleg met de bewoners,
want als gemeente dreigen we echt het contact met… en het vertrouwen in de
wijken kwijt te raken, zeker daar waar wij gedane beloftes niet na komen. Behalve in
Julianadorp en de Schooten, vragen wij ons echt af waar het overleg nou eigenlijk
wel goed loopt en waar de gemeente ook echt zichtbaar is voor de bewoners?
Een wijkplatform is hierin een prima middel om als bewoners bijeen te komen en met
vragen en of initiatieven richting elkaar te communiceren. Spijtig is het daarom dat
we in sommige wijken een totaal niet functionerend wijkplatform hebben.
Wijkplatforms zijn wat de stadspartij betreft van de burgers voor de burgers, waarbij
de politiek niet meer dan een toehoorder zou moeten zijn. Mogelijk dat de
wijkmanager hierin in beginsel de rol van onafhankelijk voorzitter op zich zou kunnen
nemen. Is het college bereid om hierin naar een oplossing te zoeken?

Energietransitie
Inwoners kijken met argusogen naar wat de energietransitie ons gaat brengen.
Mensen die geld hebben om hierin te investeren zullen dat ongetwijfeld doen, maar
waar de Stadspartij zich zorgen om maakt zijn de mensen die hiervoor het geld niet
op de plank hebben liggen, maar er nu wel mee geconfronteerd worden. Zo krijgen
wij van diverse mensen uit de zgn. proef-wijk ten zuiden van de Waterkeringsweg tot
de Doggers-vaart verontruste mailtjes over de te verwachte ontwikkelingen aldaar.
Deze “proefwijk” zou van het gasnet worden afgesloten waardoor de huiseigenaren
met hoge kosten worden opgescheept zo is hun verteld tijdens een wijkvergadering.
Wij begrijpen dat er druk staat op het behalen van de energiedoelstellingen, maar
waarom wordt er zo naïef omgegaan met de belangen van de bewoners. Bent u het
met ons eens dat de communicatie hierin sterk te wensen overlaat, omdat de
bewoners op dit moment nog steeds geen duidelijkheid hebben wat er nu
daadwerkelijk voor hun gaat veranderen en misschien nog wel veel belangrijker wie
dit gaat betalen, omdat je de betrokken bewoners niet zo maar met enorme kosten
kunt opzadelen? Dit zelfde geld eigenlijk voor mensen die geïnvesteerd hebben in
zonnepanelen en er later achter komen dat ze geen stroom terug kunnen leveren
aan het net, omdat dit overbelast zou zijn. Als we mensen in beweging willen krijgen
op het gebied van de energietransitie, moeten we er voor zorg dragen dat we met
goeie en eerlijke voorlichting komen hierover.
Laten we er voor zorgen dat de bewoner weer centraal komt te staan in onze stad,
dat we gedane beloftes nakomen en dat eenieder zich herkent in de uitvoering van
ons gemeentelijk beleid.
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