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Achterblad

DE STADSPARTIJ

Wie zijn wij

De Stadspartij is niet zo maar een partij! Wij zijn een
betrouwbare partij die waarde hecht aan uw inspraak
en waar iedereen welkom is. Wij zijn er voor alle
inwoners van Den Helder, Huisduinen en Julianadorp.
Wij zijn niet gebonden aan landelijke partijpolitiek.
Daardoor kunnen wij onafhankelijk uw stem laten
horen in de raadszaal.

Onze mensen zijn gemakkelijk te benaderen en daar
waar nodig zoeken wij u op in de buurten en wijken
door bijvoorbeeld het houden van buurtenquêtes
waarmee uw problematiek direct onder de aandacht
wordt gebracht van de “politiek”. De uitslagen van deze
enquêtes koppelen wij ook direct aan de inwoners
terug.

Wij zijn als partij direct aanspreekbaar en bereikbaar
voor alle inwoners. Bent u ongerust over de toekomst
van de werkgelegenheid, zorg of sociale voorzieningen
in onze gemeente? Heeft u klachten over de openbare
ruimte of andere onderwerpen, laat het ons weten!
Door uw inbreng weten wij wat er speelt en waar onze
prioriteiten moeten liggen.

De partij werkt met een bestuur, de raadsfractie,
commissieleden en onze fractie assistent.

Wij willen de inwoners graag meer directe invloed
geven. Niet alleen door uw stem te krijgen bij de
gemeenteraadsverkiezingen 2022, maar zeker ook om u
daarna te betrekken bij zaken die voor u belangrijk zijn.
Zaken waar wij als politieke partij invloed op kunnen
uitoefenen.
De Stadspartij Den Helder werkt op een laagdrempelige
manier.
Binnen de Stadspartij kan en mag iedereen meepraten.

Wij houden éénmaal per maand op de eerste
donderdag een fractie-inloopavond. De laatste vrijdag
van de maand hebben wij altijd een
samenzijn waarbij leden binnen kunnen lopen,
eventueel met een introducé.
Sinds kort heeft de stadspartij ook een jeugdafdeling.
De groep jongeren heeft de volledige vrijheid om in de
fractie hun inbreng en commentaar te leveren op het
gevoerde beleid. Wij zijn zeer content met hun inbreng,
omdat ze toch een eigen kijk hebben op het reilen en
zeilen van onze stad. Deze groep komt zelfstandig bij
elkaar en kan te allen tijden een beroep doen op leden
van de fractie en/of het bestuur, met behoud van
eigen identiteit.

ONZE SPEERPUNTEN:
Meer jongeren interesseren voor een baan in de
techniek en de zorg

◼ Meer budget voor de Openbare

◼

Nog meer mensen met een uitkering aan een
baan helpen

◼

Invoeren van een basisbaan

◼
◼

Pinas behouden

Duidelijkheid over begin en einde
tijdens inspraakproces

◼

Iedereen in onze stad kan en mag meedoen.
Respecteer elkaar!

◼

Duidelijkheid over financiën.. Wat kost
het de inwoner echt!

◼

Inspraak niet alleen digitaal maar
tegelijk op papier uitvoeren

Ruimte en meer groen in alle wijken

◼ 1000 betaalbare woningen voor jongeren

en senioren
◼ Betaalbare energietransitie voor minder

draagkrachtigen.
◼ Aandacht voor Visbuurt, van Galenbuurt

en andere kwetsbare buurten
◼

Verbetering toezicht en handhaving na
meldingen door inwoners

◼

Behoud “Lange Jaap”.

◼ LMSE weer terug op de kalender
◼
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Organisaties waarmee de gemeente een
bestuurlijk en financieel belang heeft goed
controleren
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DE STADSPARTIJ
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De jaarlijkse viering van onze lokale veteranendag
weer georganiseerd

Wil

14 Ondersteuning aan inwoners, die niet in hun eigen
inkomen kunnen voorzien en niet direct aan het werk
kunnen, in de vorm van een bijstandsuitkering
Burgerparticipatie en burgerinitiatief met een budget 15 Speciale aandacht voor het opleiden van jongeren en
om- en bijscholen van 55plussers.Deze laatste groep
vrijstellen van sollicitatieplicht
Een convenant met Defensie om de toekomstige
16 We hebben gezorgd voor kantonniers, die samen met
behoefte aan goed opgeleid (burger)personeel te
de wijkagent de oren en ogen van de wijk zijn door
kunnen vervullen
het indienen van een motie “Kantonniers”
Een zorghotel functie in het ziekenhuis
17 Gezonde gemeentelijke financiën waarbij de reserves
niet overdreven groot zijn.
Herinvoering van de Jongeren Advies Raad
18 Zelfbewoningsplicht waarbij we de huisjesmelkers
willen terugdringen
Afschaffing van de welstandcommissie.
19 Inperken van sociale opvang binnen de kwetsbare
wijken.
Actief aantrekken van bedrijven door goed
20 Continueren van vrij parkeren in de binnenstad.
vestigingsklimaat
Werkmogelijkheden zichtbaar gemaakt en onder
21 Tiny Forest, meer groen ook t.b.v. educatie
alle werkzoekenden gebracht
Geïnvesteerd in doorgaande leerlijnen in
22 Containertuintjes
Den Helder
Ingespeeld op de behoefte van bedrijven en Den
23 TekPark van de grond gekregen
Helder neergezet als dé stad van de Maritieme
Techniek door het onderwijsaanbod te laten
aansluiten.
Einde gemaakt aan slecht functionerende
24 Techniek onderwijs in Den Helder op de kaart
bewindvoerders in de schuldhulpverlening
Ondersteunen van inwoners bij het realiseren van
25 Onderwijs in sporen geleid. Goed PO en VO volgens de
een toekomst zonder problematische schulden, door
inspectie
vroeg-signalering en preventie
Hulp aan inwoners die niet in hun eigen inkomen
kunnen voorzien door een aanpak op maat te bieden
met als doel om werk te vinden waarbij we rekening
houden met de vraag op de arbeidsmarkt
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DE STADSPARTIJ STAAT VOOR
EEN POSITIEF TOEKOMSTBEELD
Een stip aan de horizon
Onze stad is gebaat bij een positief
toekomstbeeld.
De reden dat wij de afgelopen periode in de
coalitie wilden meedoen is omdat het coalitie
programma voor het grootste deel punten uit
ons verkiezingsprogramma bevatte.
Verschillende zaken zijn opgestart in de
periode 2014-2018 en komen nu tot
realisatie. Wij zijn trots dat ons programma
voor een groot deel in de uitvoeringsfase zit.
Wij zijn ons bewust van het feit dat je als
kleine fractie niet overal je zin in krijgt en
vinden dat er wel een positief vooruitzicht is.
Het kan ook altijd beter. Wij hopen dat de
inwoner dat ook vindt, en dit ook uitdraagt.
Kritische blikken moeten leiden naar betere
plannen. Wij roepen iedere inwoner van Den
Helder hierbij op, om de schouders er, samen
met ons, onder te zetten.
Onze slogans uit het verleden zoals “Niet Ik,
Niet Jij, Maar Wij” en “Mensen maken de
Stad” gaven al aan dat wij het niet alleen
konden
Iedere inwoner verdient onze aandacht of
eventueel hulp.
Het meeste geld gaat op aan het zijn van een
zorgzame gemeente. Hulp voor mensen die
ook een perspectief nodig hebben.

Een vitale gemeente is afhankelijk van
invloeden van buiten maar ook van eigen
inspanningen. Hierbij zijn wij ook afhankelijk
van de wereld om ons heen, zoals Europa, het
Rijk, de Provincie en onze regio.
Plaatselijke initiatieven en
samenwerkingsverbanden bieden
mogelijkheden op positieve vooruitzichten.
De jeugd heeft de toekomst; wij vragen ons
daarom af waarom er dan niet meer voor
deze groep gedaan kan worden. Er zijn te
weinig (betaalbare) woningen voor jongere
starters, waardoor deze verhuizen uit onze
gemeente of lang bij hun ouders moeten
blijven wonen.
Ditzelfde geldt voor betaalbare woningen
voor onze senioren, waarbij ook gedacht kan
worden aan Speciale woonvormen.
Communicatie met de inwoner verdient
verbetering vanuit het oogpunt van
bestuurlijke vernieuwing. De vraag: “Waarom
doen we dingen?”, moet dus altijd worden
beantwoord.
De inwoners moeten altijd kunnen
meepraten. Participatie (meedoen) is daarbij
onmisbaar. Het inrichten van deze
participatie komt slechts mondjesmaat op
gang binnen onze gemeente.

Iedereen heeft recht op onderwijs, werk, een
woning, voldoende zorg, hulp of
ondersteuning.
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De gemeente maakt o.a. gebruik van een
participatie-app GemeentePeiler, maar
sinds de aanschaf is deze naar onze mening
weinig ingezet en wordt er niet genoeg
ruchtbaarheid aan gegeven, terwijl dit een
uitstekende middel is. Betrokkenheid bij
projecten kan met de site
https://ingesprekdenhelder.nl verder
geprofessionaliseerd worden, maar er zijn
ook mensen die op deze manier niet
bereikt worden dus papier blijft
noodzakelijk.
Gemeentelijke heffingen zijn een
noodzakelijk kwaad omdat de gemeente
simpelweg te weinig geld van uit het
Haagse krijgt om haar taken uit te kunnen
voeren.
De inwoners steeds meer laten betalen
voor bijvoorbeeld hun huisvuil levert veel
wrevel op onder inwoners, terwijl de HVC
nog steeds vuil uit de rest van de wereld
inkoopt om te verbranden. Invoering van
DIFTAR (betalen naar gewicht of dumping)
is voor ons echt uit den boze, waar we
altijd tegen zullen zijn.
Onze leefomgeving moet schoon, heel en
veilig zijn.
Voldoende mogelijkheden op het gebied
van cultuur, sport en voorzieningen
moeten het prettig maken om te kunnen
wonen in een Leefbare gemeente

DE STADSPARTIJ STAAT VOOR

De Stadspartij

EEN INCLUSIEVE SAMENLEVING

Zet in op……

Iedereen hoort erbij
De Stadspartij is van mening dat iedereen
mag en moet kunnen meedoen en we hen
een gelijke kans moeten bieden om te
kunnen wonen, leren en werken.
Als je erbij wilt horen mag dat. Het moet
niet. Wij moeten ook accepteren dat er
mensen zijn, die individueel zijn ingesteld.
Dat respecteren wij. Als wij iedereen in hun
waarde laten, dan klopt onze samenleving
echt.
Zo willen wij onze gemeente graag zien.

Dat veranderen we zeker niet door elkaar te
beschadigen op sociale media, zonder zaken
goed te onderbouwen.
Als de politiek niet het goede voorbeeld
geeft, mag je dat ook niet van anderen
vragen.
Democratie is mooi, maar je kunt het nooit
iedereen naar de zin maken. Er zullen altijd
voor- of tegenstanders van besluiten zijn.

De discussie moet eerlijk zijn. Als de
procedure langer wordt moet wel alles
Discriminatie is een woord wat niet in ons
besproken zijn. Iedereen moet met
Helders woordenboek thuis hoort.
bestuurlijke vernieuwing aan de slag, het
Ook onze gemeente heeft nog een hele weg bestuur, de ambtenaar en de inwoner. We
te gaan voor we op dat gebied een leefbare zijn op weg, maar er is nog heel wat te
en zorgzame gemeente zijn.
winnen.
Op allerlei gebieden in het beleid willen wij
dat dit wordt uitgestraald.
Toegankelijkheid van openbare
Wij zetten ons daarvoor in.
voorzieningen vinden wij belangrijk
Dit moet gebeuren samen met sociale en
maatschappelijke en culturele partijen.
Natuurlijk gaan er dingen goed maar er zijn
ook zaken die aandacht nodig hebben.
Zelfredzaamheid is niet voor iedereen
mogelijk, sommigen hebben hulp nodig en
dat willen wij bieden. Uitsluiting is
verwoestend voor de sociaal ingestelde
mens.
We moeten ons wel realiseren dat de
politiek soms, hoe dan ook een besluit moet
nemen. Er gaat heel veel goed, maar er gaat
ook heel wat nog zeker niet naar onze zin.
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◼

Dat iedereen mee kan doen en mee kan
praten

◼

Dat er geen discriminatie is in onze
gemeente

◼

Dat inspraak goed georganiseerd is

◼

Dat we als gemeente geen valse
verwachtingen wekken

◼

Dat we elkaar niet beschadigen, maar
respect hebben voor ieders mening

◼

Dat we gelopen procedures respecteren; het
is moeilijk om het iedereen naar de zin te
maken

◼

Met elkaar in gesprek blijven; Communicatie
is het halve werk

◼

Zorgen voor goede toegankelijkheid van,
naar en bij openbare voorzieningen voor
iedereen

DE STADSPARTIJ STAAT VOOR

De Stadspartij

EEN LEEFBARE GEMEENTE

Zet in op……

Algemeen
Den Helder ontwikkelt zich snel naar een
levendige, bloeiende en bruisende stad
waarin iedereen zich thuis en veilig voelt;
kortom een leefbare stad waar het fijn
vertoeven is.
Plezierig wonen valt en staat met je veilig
voelen en veilig zijn. Vooral senioren voelen
zich vaak niet veilig in hun woon- en
leefomgeving.
De Stadspartij streeft naar een veilige
gemeente maar maakt zich wel zorgen over
onder andere het tekort aan personeel bij
zowel de politie alsook de handhaving. Dit
wordt mede bevestigd door onze
buurtonderzoeken van het afgelopen jaar.
Werkzaamheden aan de openbare ruimten
kunnen efficiënter ingepland worden zodat
overlast en hinder tot een minimum worden
beperkt.

De energietransitie, de omschakeling van
gas naar hernieuwbare energiebronnen,
dient zo efficiënt mogelijk te gebeuren
waarbij moet worden ingespeeld op snel
veranderende ontwikkelingen. De
energietransitie kan alleen dan op draagvlak
rekenen als het voor eenieder betaalbaar is.

6

VERKIEZINGSPROGRAMMA STADSPARTIJ 2018-2022

◼ Veiligheid in buurt en wijk vergroten.
◼ Efficiëntere planning werkzaamheden

aan de Openbare Ruimte.

◼ Betaalbare energietransitie voor

iedereen.

DE STADSPARTIJ STAAT VOOR

De Stadspartij

EEN LEEFBARE GEMEENTE

Zet in op……

Bouw van betaalbare huurwoningen
Luchtfietserij of ei van Columbus?

Waar gaat het mis?

◼

In Den Helder worden prachtige woningen
gebouwd en de vernieuwing van het
stadshart is een voorbeeld van onze
stadsvernieuwing. Toch bereiken ons veel
klachten van zowel senioren en jongeren die
aangeven dat het moeilijk is om aan een
betaalbare huurwoning te komen. Dit is
tegenwoordig inderdaad niet gemakkelijk
met een gemiddeld besteedbaar inkomen
van “€24.000,- “.
Senioren met een eigen woning willen wel
verhuizen naar een gelijkvloerse woning,
maar kunnen de huidige huurprijzen vaak
niet opbrengen waardoor ze blijven zitten
waar ze zitten. Datzelfde geldt min of meer
ook voor onze jongeren waardoor deze
langer thuis moeten blijven wonen. De
nieuwe woning hoeft vaak niet groot te zijn,
maar men wil graag leuk en praktisch
wonen..

Vooral doordat de gemeente niet goed
geïnformeerd wordt als het gaat om sociale
woningbouw, waardoor er woningen worden
gebouwd tegen maximale huurbedragen
waardoor deze veelal onbetaalbaar zijn voor
starters, jongeren en senioren.

1000 betaalbare woningen voor jongeren/
senioren en mensen met een krappe beurs
voor doorstroming op de woningmarkt

◼

Zelf ontwikkelen, bouwen en aannemers
zoeken (Lees het plan hiernaast)

◼

Doorstroming op de woningmarkt door het
bouwen van betaalbare huurwoningen

De Stadspartij is van mening dat het roer om
moet en dat er meer dan nu, rekening
gehouden moet worden met het gemiddeld
besteedbaar inkomen in onze stad.
Binnen de woningbouwprojecten in
Nederland zien we allerlei mooie
ontwikkelingen ontstaan; zo is er momenteel
grote belangstelling voor modulaire, flexibele
en aanpasbare woningen die voor een
bedrag vanaf €90.000,- kunnen worden
gebouwd.

Door tegen de stroom in te roeien, andere
paden te bewandelen en daar waar nodig
ook partners te zoeken.

Er zal door de markt niet direct enthousiast
op dit plan gereageerd worden, maar
voorbeelden dat dit plan betaalbaar en
haalbaar is zijn er in het land al volop; onder
andere in Assen.

Ons plan

Omdenken

Hoe wil de Stadspartij dit realiseren?

We willen graag dat de gemeente de
ontwikkeling en bouw zelf ter hand neemt;
ze hebben immers zelf grond in bezit. De
gemeente kan gemakkelijk goedkoop geld
lenen onder gunstige voorwaarden bij onder
andere de Bank Nederlandse Gemeenten .

Door om te denken en open te staan voor
andere ideeën, ontstaat er een andere kijk op
sociale woningbouw waardoor alleen
bouwen tot het maximale huurbedrag
hopelijk tot het verleden gaat behoren.

Doordat de gemeente zelf de ontwikkeling
ter hand neemt, stroomt er op deze wijze
weer geld binnen wat dan weer gebruiktkan
worden voor volgende bouwprojecten.
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◼ Een doorbraak forceren in het omdenken

over woningbouw in onze gemeente

DE STADSPARTIJ STAAT VOOR

De Stadspartij

EEN LEEFBARE GEMEENTE

Zet in op……

Schoon, Heel en Veilig
Schoon en Heel
Iedereen is verantwoordelijk voor een
schone en opgeruimde stad. Defect
straatmeubilair moet gerepareerd of
vervangen worden. De gemeente heeft
hierin een grote taak, waarvoor wij met z’n
allen een aardig bedrag neerleggen in de
vorm van belastingen. Hiervoor mogen we
als inwoner dus wel iets verwachtten;
Helaas is dit nog niet altijd het geval.
Zo ondervinden onze inwoners vaak hinder
bij werkzaamheden aan de Openbare
Ruimte en verschillende bouwprojecten.
(Te) vaak zien we ook lang grofvuil langs de
kant van de weg of bij ondergrondse
containers staan en ook het onderhoud aan
de groenvoorziening en onkruidbestrijding
blijft soms achter.
Dit blijkt ook uit de door ons gehouden
buurtonderzoeken.

Veiligheid
Iedereen heeft recht op een veilige werken leefomgeving. Het is daarom van belang
dat er goed moet worden gekeken naar de
staat van wegen, fietspaden en trottoirs.
Verbeteren van de overzichtelijkheid van
verkeerssituaties is volgens de Stadspartij
van groot belang en verdient dan ook zeker
de aandacht van de gemeente.
Zeker in woonwijken.
Goed voorbeeld doet goed volgen
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◼ “Zero tolerance" veiligheidsbeleid voor

een schoon, heel en veilige gemeente
◼ Cameratoezicht op plaatsen waar veel

vernielingen zijn en op “enge plekken in
de stad” t.b.v. inzet van handhaving op
openbare orde en veiligheid
◼ Meer zichtbare aanwezigheid van de

wijkagent, boa en indien nodig
straathoekwerker
◼ Goede bereikbaarheid van alle wijken en

belangrijke openbare gebouwen met
openbaar vervoer en voor hulpdiensten
◼ Evaluatie van het huidige afvalbeleid en

geen betaald systeem naar rato of gewicht
van afval.
◼ Goede straatverlichting op alle plekken in

de stad

DE STADSPARTIJ STAAT VOOR

De Stadspartij

EEN LEEFBARE GEMEENTE

Zet in op……

Vergunning, Toezicht, Handhaving
Vergunningen
Om toezicht en handhaving omtrent
regelgeving mogelijk te maken worden er
vergunningen afgegeven conform de nieuwe
Omgevingswet. Hierin is onder andere
geregeld dat er bij het afgeven van een
vergunning participatie moet plaatsvinden.
Met de invoering van deze wet worden, daar
waar mogelijk, ook de termijnen van
aanvraagprocedures verkort. Dit is iets waar
de Stadspartij zich helemaal in kan vinden.

Toezicht en Handhaving
Na het doen van meldingen krijgen wij van
veel inwoners te horen dat zij het gevoel
hebben niet te worden gehoord. Ook geven
zij aan dat er in hun mening niet of
nauwelijks gehandhaafd wordt na het doen
van een melding.

Hoewel de Stadspartij voor een snelle
afhandeling van meldingen is, beseffen wij
dat, indien er meer personeel voor
handhaving en toezicht benodigd is, dat
meer zal gaan kosten.
Doordat er steeds meer taken door
handhavers en Boa's moeten worden
uitgevoerd, zal er echter een zekere mate
van prioritering moeten plaatsvinden.
Verder pleiten wij voor het uitoefenen van
“soft-skills” door Boa's en handhavers bij de
uitvoering van hun taken.
Bij het verlenen van vergunningen pleit de
Stadspartij voor ten minste drie
toezichtmomenten

◼ Een burenakkoord
◼ Goed gedrag belonen bij aanvraag na

eerdere vergunningverleningen.
◼ Preventief toezicht: om overtredingen te

voorkómen.
◼ Eerst informatie geven, niet gelijk bekeuren

.maar kans geven voor verbeterd gedrag.
◼

Gemeentelijk meldnummer na werktijd en
in het weekend ook bereikbaar

◼

Terugkoppeling na een melding over
genomen acties

.

Dit blijkt ook na gesprekken die wij als
Stadspartij gevoerd hebben met inwoners
tijdens onze buurtonderzoeken van met
name de kwetsbare buurten in onze stad.
De Stadspartij is van mening dat er meer
interactie tussen de gemeente en haar
inwoners benodigd is door bijvoorbeeld een
terugkoppeling te geven na meldingen zodat
de meldbereidheid van onze inwoners
behouden blijft en zij zich gehoord voelen.

.
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DE STADSPARTIJ STAAT VOOR
EEN LEEFBARE GEMEENTE
Energietransitie en Verduurzaming
Energie transitie & Verduurzaming
De energietransitie wordt voor iedereen
een flinke opgaaf. Woningen moeten
energie zuiniger worden en alle bronnen
van energie lijken aangeboord te moeten
worden. De waterstof-economie lijkt tot
heden de enige oplossing.
Huishoudens moeten ondersteund worden
in het energie zuiniger maken van hun
woningen middels isolatie en gereed
gemaakt worden voor de overgang op
waterstof gestookte gasketels. Maar indien
het mogelijk blijkt, moeten deze woningen
ook maximaal gebruik gaan maken van
grondwarmtepompen. Dit kan door zowel
financiële hulp of een goedkope lening via
de gemeente.
Lokale productie van waterstof door
huishoudens, zoals landelijk al in de
industrie via elektriciteit gebeurt zal in de
toekomst ook moeten gebeuren bij
huishoudens thuis. Dit biedt voordelen voor
de opslag van energie in de toekomst.
Hiervoor zal toch subsidie/financiering
vanuit het Rijk en de gemeente moeten
komen i.s.m. de netleveranciers.
Het is nu al mogelijk om waterstof bij te
mengen in aardgas dit kan ook helpen tot
CO2 –reductie.

In de openbare ruimte zullen ook
voorzieningen getroffen moeten worden
voor energieopwekking, te denken valt aan
warmte uit asfalt,

10

maar vergroening van de openbare ruimte
moet ook weer terug komen; te brede
wegen en stoepen moeten plaats maken
voor vergroening – wel rekening houdend
met verkeers- en voetgangersveiligheid.
Ook zal er beleid moeten komen om de nog
aanwezige CO2 uitstoot van lokale inwoners
en ondernemers te compenseren door
vergroening van de openbare ruimte. Ook
zal er gekeken gaan worden naar het gebruik
van bouwmaterialen welke de opwarming
van de aarde minder beïnvloeden i.s.m.
TNO.
Als regio moet Den Helder maximaal
ondersteuning bieden aan de offshore olie/gas industrie om de overgang naar
waterstofeconomie te bewerkstelligen zodat
de gasvelden in de toekomst gebruikt
kunnen worden voor de opslag van
waterstof. Een waterstoffabriek in Den
Helder zal een goede locatie zijn ook.
Voor de hele transitie verwachten wij dat
het rijk ruim 800 Miljard nodig zal hebben,
dit biedt weer kansen voor de regio.

Omschakeling van gas op elektra dient zo
efficiënt mogelijk te gebeuren.
Op dit moment is dit wel kostbaar voor de
gewone burger. Hier omtrent moet de
gemeente actiever gaan adviseren.
Kortom, kansen genoeg om in de toekomst
energie neutraal te zijn en mogelijk ook
concurrerender dan economieën welke dan
nog wel afhankelijk zijn van aardgas, zodat
dit de werkgelegenheid ten goede komt,
tezamen met ons milieu.

VERKIEZINGSPROGRAMMA STADSPARTIJ 2022-2026

De Stadspartij
Zet in op……
◼

Een duurzaamheidsagenda, die het welzijn
van de inwoners dient en geen onnodig
hoge belastingen met zich meebrengt.

◼

Duurzaamheid moet wel voor iedereen
betaalbaar blijven.

◼

Gasleidingen laten liggen en geschikt
maken voor transport van waterstof.

◼

Openbare ruimte verduurzamen

◼

Meer groen in openbare ruimte en nog
meer gebieden aanmerken voor
vergroening.

◼

Combineren van maatregelen

◼

Productie van waterstof vanuit groene
stroom in Den Helder en op zee promoten
voor ondernemers.

◼

Subsidiering en/of goedkope financiering
waterstof transitie & woningisolatie via
gemeente/Rijk en advies vanuit gemeente.

◼

Waterstof hub voor Noordzee-gas in haven
promoten.

◼

Waterstof bijmengen in aardgas tot
plusminus 20 % (60% mogelijk zelfs
haalbaar)

DE STADSPARTIJ STAAT VOOR

De Stadspartij

BESTUURLIJKE VERNIEUWING

Zet in op……

Zeggenschap voor inwoners
Informeer en Communiceer

Cultuur omslag

Onze gemeente moet in dienst staan van
haar inwoners en niet andersom; immers
samen zijn wij de gemeente.

Bij het college, de raad en de ambtenaren
moet een cultuurverandering plaatsvinden.

Te vaak wordt er in onze gemeente
gemopperd op de onderlinge strijd tussen
gemeenteraadsleden en de controverses
tussen bestuurders. De stadspartij wil
openheid over politieke zaken en inwoners
informeren over te bespreken zaken en hun
mening peilen.
De gemeente ontvangt veel gelden van het
rijk maar het merendeel daarvan is bedoeld
voor wettelijk vastgelegde taken. Wat wel
vrij besteedbaar is, behoort recht te doen
aan de wensen van de inwoners. En gebruikt
te worden in het algemeen belang.

Maatschappelijke organisaties moeten
samenwerken met buurthuizen om samen
een spil te vormen in de samenleving en om
levendigheid binnen een wijk of buurt te
vergroten. Subsidies zijn nodig voor deze
organisaties en buurthuizen om onze
gemeente levendig en leefbaar te houden.
Wij willen dat (Burger)participatie conform
de Omgevingswet wordt toegepast zodat er
ontwikkeling kunnen worden doorgezet,
afgeremd of worden gestopt indien dat in
het belang van de inwoners is.
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We moeten ons beseffen, dat we er samen
voor elkaar en de stad moeten zijn.
Burgerparticipatie is hierbij noodzakelijk.
Hoe dit wordt gerealiseerd is niet belangrijk,
als iedereen maar kan meepraten, ongeacht
leeftijd, ras of rang.
De Stadspartij zou graag zien dat, indien
mogelijk, elk collegevoorstel zou zijn
voorzien van een advies van de wijk, straat
of buurt.
Burgerparticipatie lijkt moeilijk, maar is te
verwezenlijken als iedereen, zowel
bewoners als het bestuur van onze stad,
hierin zijn verantwoordelijkheid kent en
neemt.
De inwoners van de stad maken zich zorgen
om hun stad. In geschillen zijn voor- en
tegenstanders.
Als je met elkaar, zowel bestuurders als
bewoners, in gesprek gaat, blijken er veel
mogelijkheden te zijn of te ontstaan.

VERKIEZINGSPROGRAMMA STADSPARTIJ 2022-2026

◼

Een gemeente die in dienst staat van de
inwoners en niet andersom.

◼ Openheid over politieke zaken en daar waar

het de inwoners aangaat, deze laten
participeren (meedoen/meepraten)
◼ Vrij te besteden gelden worden ingezet voor

het algemeen belang.

◼ (Burger)Participatie conform de

Omgevingswet wordt ingezet.
◼

Voorstellen van het college over wijk- of
buurt dienen voorzien te worden van een
wijk- of buurtadvies

◼ Omdenken door zowel de politiek als

inwoners; Denken in mogelijkheden en
oplossingen in plaats van in problemen

DE STADSPARTIJ STAAT VOOR

De Stadspartij

BESTUURLIJK VERNIEUWING

Zet in op……

Participatie en wijkgericht werken
Het zou fijn zijn, als in de stadswijken weer
een Wijk Advies Orgaan (WAO) wordt
opgericht, bestaande uit wijkbewoners, die
zelfstandig overleg kunnen voeren.
Zij zouden via de wijkmanager of
rechtstreeks met de gemeente hun
problemen, vragen en ideeën moeten
kunnen voorleggen.
Zij zullen zelf voor voldoende draagvlak in
hun wijk moeten zorgen om zo de
participatie naar de inwoners uit te dragen..
Een WAO is geen extra bestuurslaag.

Plannen, leefbaarheid, onderhoud en
verfraaiing in de wijk moeten door het WAO
aan de inwoners voorgelegd worden,
waarna de gemeenteraad het voorstel met
een WAO-advies in behandeling neemt. Een
wijk gerelateerd voorstel vanuit het college
moet zijn voorzien van een WAO-advies.

Voorwaarden kunnen zijn;
1.
2.

3.

4.

5.

◼ Het oprichten van een Wijk Advies Orgaan
Een eigen wijkbudget voor een WAO
(WAO) per wijk in plaats van een (nietBij plannen of werkzaamheden in de
functionerend) Wijkplatform, om de
directe omgeving wordt het WAO vanaf
inwoners adviesrecht en inspraak te geven
de start van het besluitvorming-proces
◼ Instellen van wijk- of buurtbudgetten
actief betrokken
Voordat een besluit met betrekking tot
◼ Nog meer betrokkenheid van de
een wijk/buurt/straat naar de
wijkmanager in de wijk; meer zichtbaar en
gemeenteraad gaat, zorgt het college
aanspreekbaar
dat het is voorzien van een WAO-advies
◼ Nog meer betrokkenheid van de
De gemeente nodigt het WAO uit om
wijkwethouders in hun wijk v.w.b. het
hun licht te laten schijnen op het
verstrekken van informatie, maar ook het
onderdeel van het gemeentelijke beleid
ophalen hiervan bij de inwoners
waarbij zij betrokken zijn
◼ Meer budget voor de Openbare Ruimte en
Inwoners krijgen uitdagingsrecht: kern
meer groen in alle wijken
van de aanpak is dat de bewoners taken
van gemeenten kan overnemen als zij
denken dat het anders, beter, slimmer
en/of goedkoper kan

De Stadspartij pleit voor een eigen budget
per wijk. Het WAO kan, binnen de door de
gemeente uitgezette kaders, plannen,
ideeën verwezenlijken met het eigen
budget.
Participatie wordt op deze manier
vanzelfsprekend. Samen met de bewoners
kunnen zaken geregeld worden, waar de
gemeente niet aan toekomt of geen oog
voor heeft.
Wel moet er eens per jaar een evaluatie
plaatsvinden tussen de WAO, bestuur,
vrijwilligers, wijkbewoners en gemeente.
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◼ Inspraak als het om de leefomgeving gaat
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DE STADSPARTIJ STAAT VOOR

De Stadspartij

EEN ZORGZAME GEMEENTE

Zet in op……

Algemeeen

Onze gemeente kent verhoudingsgewijs
veel inwoners die ondersteuning nodig
hebben van de (lokale) overheid. Er is de
afgelopen jaren dan ook veel gewerkt aan
verbetering van de voorzieningen in de
jeugdzorg, preventie en bestrijding van
eenzaamheid en oplossen van armoede in
onze gemeente. De Stadspartij vindt dat
deze voorzieningen moeten worden
doorgezet, en waar nodig zelfs moeten
worden uitgebreid.

Het Tek-park is van belang bij het tonen
van de mogelijkheden voor jongeren in de
techniek op voor hen interessante
gebieden zoals Robotica, Drones, nieuwe
media e.d.
De Stadspartij wil graag werken aan meer
arbeidsplaatsen, om zodoende te
realiseren dat minder mensen afhankelijk
zijn van een uitkering.
Dit probeerden wij deels te
bewerkstelligen door een motie in te
dienen waarbij wij voorstelden om de
“Basisbaan” in het leven te roepen.
Tevens moet er door zowel de gemeente
alsook door de inwoners gewerkt worden
aan een schone en veilige (leef)omgeving.

Onze stad vergrijst; dat is een gegeven.
Hierdoor zal de druk op mantelzorg en het
gebruik van WMO-middelen alleen maar
toenemen. Om dit in de toekomst een
halt toe te roepen is het van groot belang
om onze jongeren te behouden voor onze
stad.
Om de jeugd gezond en gemotiveerd te
houden dienen er meer initiatieven te
worden gecreëerd, zoals bijvoorbeeld het
promoten van sport op scholen of het
terugbrengen van specifieke
evenementen voor de jeugd. Hulp aan
jeugdigen wordt gelukkig al verzorgd door
het Jongerenpunt, waar ze terechtkunnen
voor vragen op allerlei gebieden.
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◼

In de afgelopen jaren is er vooral
geïnvesteerd in het bouwen van
voorzieningen om nieuwe inwoners voor
onze stad te interesseren; Nu lijkt de tijd
aangebroken om te investeren in onze
eigen inwoners.

Investeren in eigen inwoners

◼

Meer voorzieningen voor jong en oud v.w.b.
jeugdzorg, bestrijding eenzaamheid

◼

Betere oplossingen voor armoedebestrijding

◼

Nog meer jongeren behouden voor de
gemeente om een betere balans in
leeftijdscategorieën te krijgen

◼

Meer Jongeren interesseren voor banen in de
techniek en de zorg

◼

Nog meer mensen met een uitkering aan een
baan helpen

◼

Invoeren van een basisbaan

DE STADSPARTIJ STAAT VOOR

De Stadspartij

EEN ZORGZAME GEMEENTE

Zet in op……

Armoedebestrijding en jeugdzorg
Armoedebestrijding

Jeugdzorg

Ook nu nog bevindt de gemeente Den
Helder zich in de bovenste regionen waar
het gaat om gemeenten met het hoogste
aantal gezinnen, die zich op- of onder de
armoedegrens (lage inkomensgrens)
bevinden. Dit is volgens ons volstrekt
onacceptabel.
Gelukkig zijn er, zeker de laatste jaren,
een groot aantal initiatieven door de
gemeente (en haar partners) ontplooit.
Zoals de gezinscoaches, het Financieel Fit
Team, Kind-pakket en dergelijke.

Er is de laatste jaren veel geïnvesteerd in de
Jeugdzorg; Eerst in de overgang van het Rijk
naar de gemeente (transitieproces) en
daarna in de omvorming van de jeugdzorg
naar een meer betaalbare vorm van zorg
(transformatieproces).

Echter, het is in de landelijke cijfers niet 12-3 terug te zien dat er ook daadwerkelijk
een daling van het aantal gezinnen in
armoede is.
De Stadpartij is daarom van mening dat
om de armoede terug te dringen er meer
initiatieven ontwikkeld dienen te worden.

We zijn er nog lang niet, maar er zijn
regionaal (en bovenregionaal) al wel
volgens ons goede keuzes gemaakt, zoals
bijvoorbeeld voor de gesloten jeugdzorg.
Dit is echter wel de weg van de lange adem
en helaas ook kostbaar.
Gebleken is dat gemeenten het financieel
niet alleen gaan redden met de financiële
middelen die de regering beschikbaar had
gesteld. Gelukkig heeft de regering dit
ingezien en er alsnog een substantiële
compensatie bij gedaan.
De Stadspartij is van mening dat wij ons
best moeten blijven doen om ook voor deze
kwetsbare inwoners een betere toekomst
te garanderen..
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◼ Terugdringen van armoede
◼ Omdenken bij het oplossen van sociale

problemen in onze gemeente
◼ Geld bestemd voor jeugdzorg effectiever

besteden aan jeugdzorg
◼ Kwetsbare inwoners steunen en

begeleiden naar een betere toekomst

DE STADSPARTIJ STAAT VOOR

De Stadspartij

EEN ZORGZAME GEMEENTE

Zet in op……

Jeugdhulp en WMO
Jeugdhulp
Veel jongeren, met name in de leeftijd
van 16 – 27 jaar wisten niet zo goed waar
ze met hun problemen op het gebied van
wonen, werk, stageplek, opleiding,
schulden of verslaving terecht konden
voordat het Jongerenpunt in 2020
geopend werd.
Het jongerenpunt is een samenwerkingsverband, opgericht als een 2-jarige pilot,
tussen de gemeente en diverse partners
om zo een laagdrempelige oplossing te
kunnen bieden voor jongeren die
behoefte hebben aan hulp.

Helaas blijkt in de praktijk dat de meeste
chauffeurs nog steeds niet kunnen
controleren of het opgegeven clientnummer
van degene is die de rit gaat maken en ook de
financiële afhandeling duurt te lang.
Hierdoor weten veel, vaak mindervalide
inwoners niet precies hoeveel ritten zij nog
hebben en ook de kosten lopen vaak te hoog
op om deze dan ineens te kunnen betalen.
De Stadspartij vindt dit totaal onacceptabel en
pleit ervoor dat er bij een eerstvolgende
aanbesteding eerst goed moet worden
overdacht welke procedure handig zou zijn
voor zowel taxibedrijven als inwoners.

De evaluatie geeft al aan dat dit concept
nu al zijn vruchten afwerpt.
WMO-abonnementstarief
De Stadspartij is vanaf het begin al een
De landelijke invoering van het WMOgroot voorstander geweest van dit
abonnementstarief had de oplossing moeten
initiatief en vindt dat we hiermee moeten
zijn om de kosten voor de WMO te beheersen;
doorpakken.

WMO-taxi
Er zijn vele problemen opgetreden bij de
aanbesteding van het WMO-taxivervoer,
waardoor de oude situatie een heel jaar
langer heeft moeten voortduren voordat
er nieuwe gunningen werden afgegeven.
Dit resulteerde in het huidig systeem
waarbij de deelnemende taxibedrijven
verregaande investeringen moesten doen
v.w.b. registratie en financiële
afhandeling.
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Echter het tegendeel lijkt nu te gebeuren.
Door de relatief lage kosten a €19 per maand,
maken veel meer mensen gebruik van
bijvoorbeeld hulp in de huishouding. Hierdoor
wordt de kans dat er een, steeds langere,
wachtlijst ontstaat alleen maar groter.
Dit is voor de Stadspartij niet acceptabel.
Wij vinden dat er misschien toch wat meer
naar een inkomensafhankelijke bijdrage
gekeken dient te worden.
Draagkracht naar inkomen kan misschien niet
alle problemen oplossen, maar hopelijk wel
voorkomen dat er lange wachtlijsten
ontstaan.
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◼

Jongerenpunt verankeren in de Sociale
Wijkteams

◼

WMO taxi vervoer voor eens en voor altijd
goed regelen

◼

Meer aandacht voor minder validen in
onze gemeente

◼

Inkomensafhankelijk WMOabonnementstarief

◼

Terugdringen wachtlijsten in de thuishulp

DE STADSPARTIJ STAAT VOOR

De Stadspartij

EEN VITALE GEMEENTE

Zet in op……

Algemeen
Voor ieder wat wils
Hoewel gemeentelijke fusies steeds vaker
voorkomen, is de Stadspartij vóór een
zelfstandige gemeente om de bestaande
korte lijntjes in stand te houden.
Hierdoor behouden we de kenmerken
van een kleine gemoedelijke stad,
weliswaar met grote mogelijkheden.
Alle inwoners moeten op hun manier
kunnen genieten van kunst, cultuur,
Maritieme historie en ons rijke
verenigingsleven. Den Helder mag trots
zijn op o.a. haar musea, prachtige
schouwburg en bijzondere bibliotheek,
die uitgeroepen is tot beste ter wereld.

Mensen die minder kunnen meekomen in
onze maatschappij moeten kunnen rekenen
op een veilige, beschermde woon- en
werkplek.
Het is in deze tijd moeilijk om leegstand in de
gemeente, vooral in de wooncentra tegen te
gaan. Een combinatie van woon- en werkplek
zou uitkomst bieden.
Omdat het belangrijk is om de financiën van
de gemeente Den Helder gezond te houden,
houdt de gemeenteraad het besteedbare
budget met redelijke reserves in de gaten.
Deze reserves zijn er om ingezet te worden
voor het Algemeen Belang en niet om
tekorten aan te vullen.

Om voor onze bewoners duidelijkheid te
Voor jongeren is het van wezenlijk
belang, dat zij goed onderwijs krijgen met scheppen, staat de Stadspartij voor
transparantie van de gemeentelijke uitgaven.
uitzicht op werk en woonruimte.
Om het gevoel van veiligheid en daardoor
woonplezier voor jong en oud te
bevorderen, is het noodzakelijk, dat er
diverse (koop)woningen of woonvormen
in een buurt te vinden zijn.
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◼
◼ Behoud van de zelfstandigheid als gemeente.
◼ Kunst, Cultuur en Sport moet voor iedereen

bereikbaar zijn en blijven.
◼ Goed onderwijs met uitzicht op werk en

woonruimte voor jongeren.
◼ Diversiteit in woningen en woonvormen.
◼ Duidelijkheid naar inwoners toe over

bestedingen; meer transparantie.
◼ Ondersteunen en betrekken van alle inwoners;

zeker degene die moeilijk of minder kunnen
meekomen.

DE STADSPARTIJ STAAT VOOR

De Stadspartij

EEN
EEN VITALE
VITALE GEMEENTE
GEMEENTE

Zet in op……

Kunst, cultuur en sport
Kunst en Cultuur

Sport

Den Helder mag trots zijn op haar grote
verscheidenheid van Kunst en
Cultuuruitingen, die plaatsvinden in
Schouwburg “de Kampanje” en in
meerdere musea.

Onze gemeente heeft een uitgebreid sport
aanbod, verdeeld over verschillende
verenigingen.

Deze verenigingen hebben een bredere
maatschappelijke rol, dan alleen het
Wat in onze stad zeker zo belangrijk is; zijn aanbieden van sportactiviteiten.
de (vrijwilligers)organisaties en
Zij dragen niet alleen bij tot de gezondheid,
verenigingen, die op andere manieren
door het op peil brengen en in stand houden
kunst en cultuur voor de inwoners
toegankelijk maken. Hierbij kun je denken van de lichamelijke conditie, maar tevens
zorgen zij voor een breder sociaal leven.
aan Kunsthal 45 of de Kunstuitleen.
Muziekverenigingen en amateurtoneel
hebben in onze stad ook veel
aantrekkingskracht, kleinschalig, maar
leveren een groot aandeel in beleving van
kunst en cultuur.
Al deze organisaties en/of instellingen
inspireren de bezoekers.
Het bindt ze en zorgt voor plezier aan
ieder, op zijn eigen manier en gericht op
eigen interesse.
De Stadspartij is van mening dat er niet
moet worden bezuinigd op ondersteuning
van deze sector en staat positief tegenover
nieuwe initiatieven.
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De Stadspartij beveelt aan, om weer een sport
ambtenaar aan te stellen, bij wie de
verenigingen voor alle sport gerelateerde
onderwerpen kunnen aankloppen.
De Stadspartij is ook voorstander van het
handhaven van het huidig gehanteerde sportsubsidie systeem, waar op grond van het
aantal leden de subsidie wordt bepaald en
verleend.
Het Jeugdfonds Sport Fonds (JSF) en het Jeugd
Onderwijs en Cultuurfonds (JOC) zouden
volgens de Stadspartij ondergebracht moeten
worden bij de Gemeente, waar de gegevens
van de aanvrager aanwezig zijn.
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◼ Invoeren van een sportambtenaar als

aanspreekpunt

◼ Onderbrengen van het JSF en JOC bij de

gemeente.
◼ Handhaven van de huidig gehanteerde

subsidie-systemen.

DE STADSPARTIJ STAAT VOOR
EEN VITALE GEMEENTE

De Stadspartij
Zet in op……

Toerisme en Evenementen
Toerisme
Den Helder, aan drie kanten omgeven
door de zee, met haar grote diversiteit
aan natuur en beeldbepalende gezichten,
mag zich een toeristenstad bij uitstek
noemen. Met zijn schone stranden,
uitgestrekte duinen, bos, dijk en parken is
er voor iedereen wat te beleven en dat
niet alleen in het zomerseizoen.
Gezinnen met kinderen kunnen zich bij
uitstek vermaken in de Helderse vallei,
het zwembad en op de kanoroute.
Den Helder beschikt verder over, landelijk
zeer goed bekendstaande musea. Zoals
het Marine museum en het Redding
museum, welke veel bezoekers trekken.
De Helderse geschiedenis en maritieme
historie is goed terug te zien op
Willemsoord en de Stelling van Den
Helder, welke na een verbeterde
exploitatie nog meer als toeristische
trekker kunnen fungeren.
Er zijn voldoende goede hotels, campings
en vakantiewoningen op fietsafstand
beschikbaar, waaronder de, landelijk zeer
goed aangeschreven, camperplaatsen op
Willemsoord. De Stadspartij maakt zich
sterk voor het behoud van deze
camperplaatsen op de bestaande locatie.
Den Helder heeft vele goede wandel- en
fietspaden en tevens de ambitie om de
meest fietsvriendelijke stad van
Nederland te worden, waarmee de
aantrekkelijkheid van de stad alleen maar
wordt vergroot.
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Echter het Texelverkeer blijft een punt van
ergernis en zorg. Zo zorgen deze Texel-gangers
voor lange files in de stad, zeker in de
zomerperiode en met feestdagen. Ook
parkeert een deel van deze mensen in onze
binnenstad of op Willemsoord waardoor de
parkeerdruk voor de eigen inwoners toeneemt.
De Stadspartij is daarom nog steeds een
voorstander van een “Transferium” buiten de
“Stad binnen de Linie”, met een voorkeur voor
de omgeving van Kooypunt.

Evenementen
De Stadspartij is van mening dat het
organiseren van binnen- en buiten
evenementen het hele jaar door mogelijk moet
zijn. Willemsoord, het Centrum maar ook
Julianadorp en Huisduinen moeten dan ook de
mogelijkheid kunnen krijgen om deze te
organiseren.
Evenementen zoals SAIL Den Helder, Marine
dagen, Historisch weekend, de Juttersmarkten
geven het goede voorbeeld hoe deze te
organiseren zijn.
Om een breder publiek te trekken is het
volgens de Stadspartij mogelijk om
evenementen te combineren zodat er een
mengeling kan ontstaan tussen de diverse
leeftijdsgroepen.
Ook ziet de Stadspartij graag, met name voor
de jeugd van Den Helder het “Last Minute
Summer Event” (LSME) in enige vorm weer
terug op de kalender.
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◼

◼

Verbetering van exploitatie van
toeristische trekpleisters, zoals een
aaneengesloten doorgaande kanoroute
.
Geen hotels op Willemsoord.

◼

Behoud van de camperplaatsen op
Willemsoord.

◼

Een autoluwe stad.

◼

Een fietsvriendelijke stad

◼

Samenwerken met de provincie en
regiogemeentes voor verbeterde
bereikbaarheid van Den Helder.

STADSPARTIJ
Bereikbaarheid & Services
De Stadspartij Den Helder telefonische bereikbaar.
Beheerders: 06-10925972/06-18818965 (op werkdagen 10.00 tot 18.00 uur).
Het bestuur: bestuur@spdh.nl.
Onze teamleden zijn bereikbaar op de telefoonnummers uit de gemeentegids of van onze website.

De Stadspartij Den Helder op het internet. 24 /7.
Website Stadspartij Den Helder, met tweets, actueel nieuws, blogs, video’s .
Facebook, actueel nieuws, blogs, video’s.
Twitter, RSS feeds voor automatische nieuwsvoorziening.

De Stadspartij Den Helder via email.
info@stadspartijdenhelder.nl of via onze contactpagina
U vindt e-mailadressen van raadsleden, fractiemedewerkers en de vereniging op onze site.
Op uw email komt na automatische bevestiging zo snel mogelijk een reactie (meestal na 1 of 2 werkdagen).

De Stadspartij Den Helder paraat in de stad en elke straat.
Fractie-inloop uurtje: (1e donderdag van de Maand) even van te voren bellen of mailen verdient aanbeveling.
Op andere dagen bent u welkom in ons partijkantoor na een afspraak op het adres Californiëstraat 41 te Den
Helder.
Incidentele acties in de wijken of aan de deur met een thema. Onze vertegenwoordigers wonen ook in de
kernen en zijn op straat altijd aan te spreken!

De Stadspartij Den Helder op (werk-)bezoek.
U kunt ons ook uitnodigen. Na een gemaakte afspraak komen wij met een delegatie langs of u kunt op ons
kantoor in gesprek met ons. Door middel van werkbezoeken kunnen wij de stem van onze inwoners nog
beter laten horen in de gemeenteraad. Maak daar gebruik van!
Karakter en onderwerp van een werkbezoek kunt u zelf aangeven!
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