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Doelstelling 

 de inwoners van de gemeente Den Helder optimaal de kans te bieden een bijdrage te leveren aan 
de politiek 

 maatschappelijke besluitvorming binnen onze gemeente door een zo sterk mogelijke 

vertegenwoordiging in de gemeenteraad van de gemeente Den Helder, één en ander als 

voorzien in de Kieswet; 

 het stellen van kandidaten en het bevorderen en ondersteunen van de verkiezing van de 
kandidaten voor de gemeenteraad van Den Helder; 

          het bevorderen van het algemene welzijn van de inwoners van de gemeente Den Helder; 

          verbetering van het gebruik van de ter beschikking staande financiële middelen van de gemeente 

Den Helder; 

 het stimuleren van de economische groei en het verbeteren van de woonmogelijkheden en welzijn 

in de gemeente Den Helder; 

 het stimuleren van (actieve) sport, recreatie en vrijwilligerswerk en het in stand houden en 

verbeteren van de mogelijkheden daartoe voor de inwoners van de gemeente Den Helder en 

omringende gemeenten; 

 het controleren van de handelswijzen, besluitvormingen en uitvoering van besluiten door het 

college van burgemeester en wethouders en haar voorgangers. 

 
Beleidsplan 

 uit haar (aspirant )leden kandidaten aan te wijzen die zich verkiesbaar stellen op de lijst van de 
vereniging; 

 voor de gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente Den Helder, één en ander als voorzien in 

de Kieswet; de verkiezing van afgevaardigden in regionale en/of gewestelijke raden, 

waterschappen, commissies en dergelijke; 

          het vastleggen van concrete doelstelling in het verkiezingsprogramma voor de gemeente Den 
Helder; 

 het houden van ledenvergaderingen en (van in ieder geval een jaarlijkse) openbare 
bijeenkomst(en), waarin de politiek maatschappelijke situatie in de gemeente Den Helder zal 
worden besproken en toegelicht; 

 het bevorderen van politiek maatschappelijke vorming en bewustwording van de inwoners van de 
gemeente Den Helder. 

 
Samenstelling bestuur 

Aantal                                                                   : 5 statutair 

Dagelijks bestuur                                                 : Ja 
Persoon in dienst                                                 : Nee 
Is er een raad van commissarissen/toezicht       : Nee 

 

Naam Titel Bijzonderheden Beloning 
Nico van delft Voorzitter statutair Nee 
Dolf Salverda Secretaris/ statutair Nee 
 Penningmeester   
Robert Zijlstra Algemeen statutair Nee 
Ad Riekwel Algemeen statutair Nee 
Rob van Putten Algemeen statutair Nee 
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Uitgeoefende activiteiten 

In 2021 hebben we: 
1.   Leden bijeenkomsten georganiseerd o.a. : 

a.   Nieuwjaar receptie 
b.   2 x ALV 
c.   Buurtonderzoeken (5x) 

2.   Elke 1ste   woensdag van de maand een fractie-inloop georganiseerd; 
3.   Wijkplatform vergaderingen bijgewoond; 

4.   Georganiseerde bijeenkomsten van organisaties en instellingen bijgewoond; 
5.   Vanaf september 2013 hebben we een ruimte ter beschikking waar we vergaderingen houden en 

gasten ontvangen. Hier zijn geregeld gesprekken gevoerd met instanties en personen; 

6.   2 zetels in de raad; 
7.   4 commissieleden, voorbereidend werk geleverd. 
8.   1 Wethouders; 
9.   Opleidingen voor fractie gegeven;; 
10. Promo activiteiten uitgevoerd. 
 
 
 
 

 


