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Gelden voor het college andere regels?
Tijdens het behandelen van de begroting 2016 in november
2015 stelde het College een bezuiniging op cultuur voor van
400.000 euro. Deze bezuinigingen moesten de Schouwburg, de
Bibliotheek en Triade vinden door meer samen te werken.
GroenLinks was tegen dit voorstel, omdat we cultuur
erg belangrijk vinden, maar ook omdat we voorzagen
dat de grootste klap bij Triade terecht zou komen.

Gelukkig is het College tot hetzelfde inzicht gekomen en stelde
nu (ineens!) voor de bezuinigingen ongedaan te maken.
HOERA! riep GroenLinks, voor wat betreft het terugdraaien van
de bezuinigingen.
Alleen op de vraag ‘waar moet dit geld dan vandaan komen?’
bleef het antwoord uit.
‘Het dekkingsvoorstel komt wel bij de begrotingsbehandelingen’ zei het college.

Bij de Schouwburg en de Bibliotheek drukken
hoge huisvestingskosten op de exploitatie,
Hoe verrast is GroenLinks hierdoor.
doordat zij net een nieuw gebouw hebben.
Altijd wordt de Raad voorgehouden de
In die kosten valt weinig te schuiven.
begrotingsdiscipline in acht te nemen.
Bij Triade drukken de personeelskosten het
“Voor elk voorstel de dekking aangeven!’
zwaarst op de exploitatie en daar lijkt makMaar “nu even niet?”
kelijker op te bezuinigen.
Lijkt, want juist bij Triade die heel
‘Voor elk voorstel de dekking
veel te bieden heeft aan jong en
aangeven...
uw raadslid
oud, is deskundig personeel van het
Hoeft het college zich daar
grootste belang!
Nel Dol
niet aan te houden?’

COLOFON

UIT DE PERS
Veel visies, ideeën en kritische vragen komen bij
GroenLinks vandaan. Weet de Helderse burger
dat ook? Daarom zoeken we de laatste tijd wat
meer de publiciteit op.
U kunt zich ook abonneren op deze Nieuwsbrief,
dat is gratis en vrijblijvend. Of volg onze website
of Facebookpagina.

‘Groen’ verschijnt 10 x per jaar in het begin van de maand, en wordt in
een oplage van ca. 170 exemplaren verzonden naar leden,
maatschappelijke organisaties, raads- en commissieleden, enz.
Redactionele bijdragen van:
Nel Dol, Marja Timmers, Fred van Vliet en Kees de Jager.
Vormgeving en artwork: Kees de Jager
Foto’s: Kees- en Ria de Jager (tenzij anders aangegeven)
Distributie: Marije Boessenkool
Redactie-adres: keesdejager@mac.com
Kopij: S.v.p. vóór de 25e van de maand.
Liefst in Word, en foto’s als losse bijlagen!

‘Torpedeer die schuit! Zijn we marinestad of niet?’

De TESO! Ja, die was weer in het nieuws, nog wel in komkommertijd. De nieuwe veerboot op proefvaart trok de nodige aandacht. Logisch, want die is nog weer een slag
groter dan haar voorgangers! Het is een soort drijvend ﬂatgebouw van vijf verdiepingen, dat ik in het Marsdiep zie proefvaren. Er kunnen weer veel meer auto’s op verstouwd worden, dat spreekt vanzelf. Vanuit Texels economisch belang
vanzelfsprekend, natuurlijk. Meer blik betekent meer toeristen per overtocht en wellicht een kortere wachttijd, hetgeen de aantrekkelijkheid van het toeristisch product Tessel verhoogt, met als gewenst gevolg: meer toeristen, meer winst.
Om een en ander op het pittoreske eiland beheersbaar te houden, heeft men
daar overal betaald parkeren ingevoerd. Als GroenLinkser zeg ik: heel verstandig. Voor Den Helder is het echter een ramp! Als deze nieuwe boot zijn vracht
op onze oevers uitbraakt, zit de hele hoofdverkeersader van onze stad verstopt
tot aan de Kooybrug. In het hoogseizoen gebeurt dat dus per half uur!
Daar zit je dan met een haven, een van onze schaarse economische pijlers, die
zo slecht over land bereikbaar is. De bewoners aan de route ‘boot Texel’ krijgen
nog meer ﬁjnstof en decibellen te verwerken, maar tellen duidelijk niet mee
in dit verhaal.
Transferium bij de Kooy
Al in de jaren zeventig (!) hielden wij (de PSP in dit geval) ons bezig met deze
zaak. Een voormalige bewoner uit het Kabouterhuis in de Hoogstraat had toen

al de oplossing: een grote gratis parkeerplaats op vliegveld de Kooy
(ruimte zat!) en met de bus naar het veer, die aldus lekker klein kan blijven.
Op alle andere Waddeneilanden kan dat ook. Ook zonder jointje was dit te bedenken. Minister Neelie Kroes overviel de gemeente Den Helder halverwege
de jaren tachtig echter met een cadeautje voor Texel, de monsterlijke aanlegsteiger in onze voorheen zo prachtige haven. The bitch! Bezwaar maken kon
niet eens.
Vanaf toen had het oorlog moeten zijn:
Torpedeer die schuit! Zijn we marinestad of niet?
Nog beter: doorsteek de Hondsbosse Zeewering, zodat ook wij ons eilanders
kunnen wanen en de toeristische kip met haar gouden eieren koesteren.
TESO is HESO.

ROB SCHOLTE MUSEUM
MOET (als het half kan)
IN POSTKANTOOR BLIJVEN!
Op 31 augustus hebben Nel Dol en ik een bezoek gebracht aan het Rob Scholte museum.
GroenLinks is er steeds een voorstander van geweest
dat het conﬂict tussen Rob en de gemeente opgelost
wordt en dat zijn museum voor Den Helder behouden
blijft. Het gevaar van langlopende conﬂicten is dat het
een ‘prestigezaak’ wordt en je in een impasse terechtkomt. Dat zou erg jammer zijn.
29 Augustus hebben we het college vragen gesteld
over de voorgenomen ‘opknapbeurt’ van het postkantoor. Dat is volgens ons ‘voor de troepen uitlopen.’
Enorme collectie
We zijn hartelijk ontvangen door Rob Scholte en zijn
assistent Marc Nihot, en hebben in een open, constructieve sfeer een -puur informatief- gesprek gevoerd. We zijn door het gehele gebouw rondgeleid en
waren onder de indruk van de enorme collectie kunst
in alle soorten, die klaarligt om geëxposeerd te worden.
Het gebouw is goed rolstoeltoegankelijk en bruikbaar.
Er moet nog wel een invalidentoilet komen en op enkele plekken een ‘ramp’ (opritje). Rob staat positief tegenover die (relatief kleine) laatste aanpassingen.
Kees de Jager

GESCHEIDEN INZAMELEN VAN AFVAL:
JEUGD BEREIKEN VIA MAC DONALDS?
Er wordt al jaren gesproken over het gescheiden inzamelen van
afval. Vooral gesproken, want waar men ook mee komt, er is altijd
wel een tegengeluid, van ‘ik kan de bakken niet kwijt’ of ‘ik betaal
al genoeg, ze zoeken het maar uit’ enz.
GroenLinks is voorstander van optimaal inzamelen want onze aarde wordt al
voldoende belast en kan dit niet meer aan. In de maand augustus hebben we
voor het lopende jaar al opgebruikt wat onze aarde kan hebben. De rest van
het jaar zijn we dus de aarde aan het leegroven.
Ook de rijksoverheid weet dit en vandaag (14-09-2016) maakte zij bekend:
‘Om de Nederlandse economie in 2050 volledig te laten draaien op herbruikbare
grondstoﬀen komt er een nationaal grondstoﬀenakkoord. Staatssecretaris
Dijksma (Infrastructuur en Milieu) en minister Kamp (Economische Zaken) gaan
snel afspraken maken met het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties om tot een honderd procent circulaire
economie te komen.’
Dijksma maakt bovendien
€ 27 miljoen vrij voor een betere afvalscheiding, zodat er minder op de vuilstort belandt en in plaats daarvan als waardevolle grondstof wordt hergebruikt. Ook wordt dit geld ingezet voor nieuwe innovaties om verpakkingen
en producten beter recyclebaar te maken.

hoe zou je de jeugd moeten bereiken? Dat is heel makkelijk.... bij de Mac Donalds! Daar komen ze graag en ik zie
er dan ook veel. Daarom zou het
goed wezen om daar als eerste de
verschillende afvalcontainers te plaatsen. Als we toch zoveel mogelijk moeten
scheiden dan hebben juist zaken als de Mac Donalds een verantwoording te
nemen. Zij trekken immers de jeugd en in 2050 zijn wij er hoogstwaarschijnlijk niet meer, maar de jeugd van nu wel. Zij moeten het dan leren bij zaken
als de Mac Donalds. Nu de Mac nog zien te bereiken!
Fred van Vliet

Verschillende afvalcontainers bij Mac Donalds?

Mooie initiatieven die we toch bij onze huishoudens moeten opstarten. Maar
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Nachthoreca naar Willemsoord?
Geen goed idee!

Er wordt al jaren gesproken over verhuizing van de horeca uit de Koningstraat naar Willemsoord. Daar is GroenLinks geen voorstander van. Een aantal jaren geleden presenteerden de horecaondernemers uit de Koningstraat, een plan voor een prachtig horecaplein op de kop van hun straat. Dat plan juichten wij toe!
Het uitgaansgebied in de Koningstraat heeft nu een desolate uitstraling en is dringend aan een opknapbeurt toe. Na die opknapbeurt zullen het uitgaansgebied en het winkelgebied elkaar verder versterken. Helaas is het plan van de Koningstraat ondernemers “een stille dood gestorven”.

Compact

GroenLinks streeft naar een kleiner Stadshart met een compacter winkelgebied, met terrassen en uitgaansmogelijkheden voor
overdag, ‘s avonds en ’s nachts. Clustering van alle horecasectoren, zodat zij proﬁteren van elkaars aanwezigheid. Het parkeerterrein aan de Prins Hendrikstraat kan eventueel als uitbreidingsmogelijkheid gebruikt worden.
Een stad als Den Helder heeft niets aan een uitgestrekt ‘stadshart’ dat loopt van centrum tot en met Willemsoord. Beide zijn dan
vlees noch vis.
Momenteel concentreert het nachtelijk uitgaan zich op de kop van de Koningstraat. Daar zijn cafés, coﬀeeshops, shoarmatenten,
enz. Overzichtelijk voor het toezicht en de veiligheid.
Hoe veilig is het uitgestrekte gebied van Willemsoord, met de vele donkere plekken? Hoe handhaaf je daar de veiligheid?

Aderlating

Verplaatsing van het uitgaansgebied naar Willemsoord zou opnieuw een aderlating voor het stadshart zijn. Daarom was GroenLinks ook geen voorstander van de verplaatsing van de schouwburg naar
Willemsoord. Een vitale binnenstad kan niet zonder een levendig uitgaansgebied met een gevarieerde horeca. Dat maakt het stadshart tot een bruisend geheel. Het plan van de horeca ondernemers
van het Koningsplein kan daarvoor het uitgangspunt zijn.

Denkfout

Volgens GroenLinks is het een denkfout dat Willemsoord deel uitmaakt van het Stadshart. Dat is niet
zo en zal ook nooit zo worden.
Willemsoord is een prachtig industrieel historisch gebied dat een passende invulling moet krijgen met
museale activiteiten, en waar evenementen met een landelijke aantrekkingskracht letterlijk en
ﬁguurlijk ‘de ruimte’ hebben. Dat is een bestemming die Willemsoord recht doet!
Nel Dol,
fractievoorzitter GroenLinks

© Foto: www.detelegraaf.nl
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Een rubriek over miskend tuintalent
met ongekende
eigenschappen!

Melganzevoet
Melganzevoet is een eenjarige plant. Het hoort tot de
familie van de Amaranten en kan 15 tot 150 cm hoog
worden. De plant bloeit in trosvormige schijnaren van
juli tot in de herfst. Melganzevoet houdt van vochtige,
stikstofrijke grond in bermen, akkers en moestuinen.
De vruchten van de melganzevoet bestaan uit kleine
nootjes, met in elk nootje één zaadje. De zaadjes kunnen tot 5 jaar na dato nog ontkiemen. De zaden bevatten caroteen, calcium, kalium en fosfor.
In de prehistorie werden de oliehoudende zaden vermalen tot een dikke pasta, die als voedsel diende.
Napoleon Bonaparte voegde gemalen zaden toe aan
het brood van de soldaten.
Als je in de Himalaya uit eten gaat, kun je melganzevoet ook wel voorgeschoteld krijgen. Het smaakt naar
spinazie, een groente uit dezelfde plantenfamilie.
Door ecologische tuinders wordt melganzevoet naast
andere gewassen gezet, omdat sommige soorten “ongedierte” dan voor de melganzevoet kiezen en de andere gewassen met rust laten.
Marja Timmers

Help ons om méér voor u
(en het milieu) te kunnen doen:
WORD LID!
Een lidmaatschap verplicht u tot niets, maar helpt ons enorm. Wij zetten ons in
voor een duurzame, sociale en groene stad. GroenLinks Den Helder is een solide
en betrouwbare partij. Bij ons zijn nooit ‘gedoe’ of afsplitsingen geweest.
Voor € 10,- per kwartaal wordt u lid en helpt u mee aan een duurzaam en
sociaal Den Helder. Ga naar:

https://mijn.groenlinks.nl/aanmelden.htm?lidmaatschap=Groenlinks

GroenLinks Den Helder is een kleine (maar ﬁjne!)
partij, en al jarenlang stevig geworteld in de Helderse samenleving. Door onze gemotiveerde specialisten op elk gebied, weten we in teamwork
regelmatig dingen te bereiken. Met méér leden,
zouden we nog meer kunnen bereiken!

Onze fractievergaderingen zijn OPENBAAR. Ze worden
gehouden in In ‘Het Huis van de Wind’ Spoorstraat (naast
McDonald). Iedereen is welkom, ook als u geen lid bent.
U mag hardop meedenken over de onderwerpen, en aandacht vragen voor
iets.
Kijk voor actuele informatie over
GroenLinks Den Helder op:
https://www.facebook.com/GroenLinksDenHelder/

