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Den Helder is goed op weg, maar het Corona-spook waard nog steeds rond binnen 
Nederland, zo ook binnen onze stadsgrenzen. Hoe langer deze crisis zal duren hoe 
meer deze van invloed zal zijn op het welzijn van onze inwoners en de financiën 
binnen onze begroting. Wij zijn dan ook erg blij, dat we ondanks dit alles de begroting 
goed op orde hebben, waarvoor onze complimenten. 
 
Deze begroting is een goede vertaling van de kadernota, zoals was afgesproken en 
vormt de basis voor de verdere uitvoering van de voorgenomen plannen. Wij mogen 
ons gelukkig prijzen dat deze begroting niet beleidsarm is geworden en wij zijn dan 
ook zeer tevreden met de behaalde resultaten tot nu toe. Wat de Stadspartij betreft 
krijgt dit college dan ook een dikke voldoende. 
 
Besturen, betekent knopen doorhakken, de gang er in houden, risico’s nemen en 
incalculeren, maar ook richting geven aan het uit te voeren beleid. We doen heel veel 
heel erg goed in deze stad, maar helaas voeren irritaties onder de bewoners vaak de 
boventoon en dat is jammer en vaak onnodig. Vaak hadden we deze oplopende 
frustraties heel eenvoudig met elkaar kunnen voorkomen of kunnen oplossen. 
Inwoners zijn niet vervelend, ze zijn betrokken bij hun stad en worden soms wat 
ongerust, maar zij zijn wel waar wij het allemaal voor doen en ze zijn uw ogen en 
oren in de wijk, maak daar dan ook als zodanig gebruik van! 
 
De stadspartij zal daarom blijven pleiten voor het verder optimaliseren van 
burgerparticipatietrajecten. Betrek mensen vanaf het begin bij de plannen en maak 
ze medeverantwoordelijk voor de veranderingen binnen onze stad, in hun wijk, 
binnen hun leefomgeving, dat gaat uiteindelijk zijn vruchten afwerpen. 
 
Afgelopen week hebben wij een impressie gekregen van de plannen op Willemsoord 
en de verdere metamorfose van het Stadshart. De Stadspartij maakt zich grote 
zorgen over de verdere plannen voor Willemsoord en dan met name de komst van 
een nieuw hotel met extra horeca aldaar.  
De plannen voor het stadshart zien er daar in tegen werkelijk fantastisch uit. Wij 
willen het college echter wel meegeven dat deze fantastische plannen zullen 
vervagen als dit ten koste zal gaan van de aandacht voor de andere wijken binnen 
onze stad en het enthousiaste zal omslaan in negativiteit, als blijkt dat we slechts 
bouwen voor de beter gesitueerde onder ons en ouderen en jongeren in deze stad 
nauwelijks aan bod kunnen komen. 
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