
                                        Den Helder, 26 November 2021 

Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van Den 

Helder 

 

In de laatste brief van de sportfederatie en het daarop volgende krantenartikel wordt 

duidelijk dat de verhoudingen tussen wethouder de Vrij en de sportfederatie verre 

van optimaal is en dat er weinig verbetering lijkt op te treden. Waar een en ander is 

ontspoort en wie daar debet aan is is wat ons betreft niet zo heel belangrijk. Beide 

partijen hoeven elkaar niet aardig te gaan vinden, maar er moet wel op een 

volwassen manier met elkaar overlegd mogelijk zijn lijkt ons. 

Na het vorige onderlingen misverstand lijkt het nu wederom mis te gaan. Er zou een 

gesprek plaats vinden tussen de beide partijen en wij kunnen ons heel goed 

voorstellen dat dit, omdat er nogal wat onderlingen onvrede is ontstaan, fysiek zou 

moeten plaats vinden. Om spanningen uit te praten is het soms beter om dit “face to 

face” plaats te laten vinden en het is wat de Stadspartij betreft te makkelijk, om dit 

onder het mom van coronamaatregelen niet te willen of te kunnen doen. Ondanks de 

coronamaatregelen bestaat er altijd wel een mogelijkheid om dit in gezamenlijkheid 

te organiseren. 

Wij hebben daarom de hierna volgende vragen voor u; 

• Bent u het met ons eens dat de ontstane situatie onwenselijk is en opgelost 

moet worden? 

• Bent u het met ons eens dat de onderling ontstane irritaties moeten worden 

opgelost, omdat deze nu alleen maar groter lijken te worden? 

• Is het een optie om een onderling gesprek te organiseren met bv. de 

burgemeester als voorzitter, zodat beide partijen in alle rust kunnen aangeven 

waar het volgens hun fout is gegaan binnen de onderlingen relatie en hoe 

e.e.a. kan worden opgelost? 

 

In afwachting van uw reactie 

Met vriendelijke groet 

Harrie van Dongen, fractievoorzitter Stadspartij Den Helder 



 


