
Den Helder wordt steeds mooier! 

Helaas is dit slechts ten dele waar. 

Hoewel wij niet kunnen ontkennen dat delen van het Centrum en Willemsoord er 

steeds mooier gaan uitzien bereiken ons al geruime tijd klachten en vragen van 

inwoners van voornamelijk de aanpalende buurten, zoals o.a. Centrum, Visbuurt en 

Sluisdijkbuurt. 

De klachten bestrijken een heel scala aan onderwerpen. 

Daarom zijn wij als Stadspartij in augustus vorig jaar begonnen met het houden van 

een buurtonderzoek in de Sluisdijkbuurt m.b.v. een enquête en hebben wij 

gesprekken gevoerd met bewoners van deze buurt. 

Door de op deze manier verkregen data effectief te analyseren en te bundelen 

hebben wij middels een flyer alle bewoners van de Sluisdijkbuurt binnen het 

tijdsbestek van 1 maand een terugkoppeling gegeven. 

Tevens zijn wij ook n.a.v. de enquête en gesprekken separaat gestart met het 

opstellen van onze bevindingen in een rapport, met als doel dit rapport aan het 

college en de overige fracties van de gemeenteraad aan te bieden. 

Dit rapport was in november van het afgelopen jaar afgerond. 

Vanaf die tijd heeft de Stadspartij geprobeerd contact te leggen met wethouder 

Biersteker, om een moment te prikken waarop wij haar het rapport zoude kunnen 

overhandigen. Dit is ons niet gelukt, maar kennelijk gooide de nog steeds 

voortdurende COVID-19 pandemie roet in het eten. De Stadspartij betreurt het ten 

zeerste dat de wethouder geen klein moment vrij heeft willen maken om het 

rapport in ontvangst te willen nemen. Ondanks COVID had dit heel goed en op een 

verantwoorde wijze plaats kunnen vinden, maar helaas. Het is mede daarom dat wij 

het rapport en de flyer nu via de digitale weg aan het college en de Raad doorsturen 

zodat eenieder zich op de hoogte kan stellen van onze bevindingen aldaar. 

Dus ja, Den Helder wordt wel steeds mooier, maar vergeet niet om naar de 

inwoners te luisteren. 

Met vriendelijke groet 

Stadspartij Den Helder 


