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Het is voor het milieu belangrijk dat de afvalberg aanzienlijk afEr is veel commotie ontstaan over de veranderingen in de maneemt en daar is bewustwording voor nodig.
nier van afvalinzameling.
Dus wat GroenLinks betreft; doorgaan op de ingeslagen
Het verwijt van veel mensen is dat de veranderingen “te snel
weg!
zijn doorgevoerd, zonder dat de gemeente de faciliteiten op orde
Maar hierbij wel voor ogen houden dat niet
heeft”.
iedereen de mogelijkheid en de ruimte
Dit zou een terecht verwijt kunnen
heeft om vooraf te scheiden.
zijn, maar je zou je ook af kunnen
Bewustwording
Hiervoor moet de gemeente maatwerk
vragen “zijn de mensen zich er wel
is
belangrijk:
bieden door bijvoorbeeld verzamelconbewust van hoeveel (onnodig)
tainers op korte afstand van de woning
afval zij zelf veroorzaken?”
te plaatsen.
En hoeveel zij er zelf aan kunnen
Is er wel ruimte, dan zo snel mogelijk een
doen om de afvalberg te vermindebak voor plastic aanbieden.
ren? Daarbij komt dat heel veel
afval hergebruikt kan worden als er
Ook moeten er goede afspraken met de
goed gescheiden wordt!
HVC gemaakt worden. Dat zij zorgvuldig ophalen en klachten
en meldingen serieus nemen!
Vooraf- of achteraf scheiden?
De discussie die nu geregeld gevoerd wordt is; wat is nu beter :
Zolang er nog niet voldoende “plasticbakken” uitgezet zijn, zou“vooraf scheiden of achteraf scheiden?”
den de zakken voor plastic
Onderzoeken hebben uitgewezen dat achteraf scheiden iets
veel steviger moeten
goedkoper is, maar dat vooraf scheiden een beter resultaat
zijn.
geeft.
Gemeente, HVC, en
inwoners zorgen zo
Bewustwording is belangrijk!
gezamenlijk voor
Bij vooraf scheiden worden de mensen zich veel bewuster van
een beter milieu!
de afvalberg die zij produceren.

Een beter milieu
begint bij jezelf!

Nel Dol, uw raadslid

Zaterdag 22 april geplant!

Bijen hebben het in onze moderne maatschappij moeilijk:
“Bijen worden door verschillende oorzaken bedreigd. Daarom wil de Bijenstichting overheidsbeleid beïnvloeden op zowel landelijk als lokaal niveau. Voorbeelden zijn: Een verbod op bepaalde bestrijdingsmiddelen,
stimulering van de verspreiding van drachtplanten
en verbetering van het leefmilieu. Behalve
het beïnvloeden van beleid is het zaak
initiatieven van burgers en organisaties ter bescherming van bijen te
stimuleren. Een ander belangrijk
doel is het publiek er van bewust te maken dat bijen een
essentiële rol spelen in de
voedselproductie en dat bijen
een belangrijke indicator zijn
van een gezond leefmilieu. De
Bijenstichting onderscheidt zich
van de imkerverenigingen door niet
de belangen van de bijenteelt (honingproductie) te behartigen, maar die van de
(wilde) bij zelf”.
Dat laatste vonden wij sympathiek en gingen overstag toen we
het volgende gelezen hadden: ‘Een Bijenlint is een aaneenschakeling van initiatieven ter bevordering van de overlevingskansen van de bij. Wat in Zutphen
begon als een mooi, lokaal initiatief, is opgepakt door de Bijenstichting en nu
een landelijk fenomeen. Dit landelijke Bijenlint wil iedereen de informatie, tips
en ondersteuning bieden die nodig is om van Nederland weer een geschikte
woonplaats voor bijen te maken. Daarbij kan iedereen, zowel bedrijven als particulieren, een belangrijke rol spelen.’
GroenLinks was er BIJ
We besloten als GroenLinks Den Helder om hieraan een steentje bij te dragen
door op 22 april aan het bijenlint mee te doen. Wij zouden bollen planten
want dat is iets wat wij GroenLinksers -zeker als ze van biologische afkomst
zijn- graag doen. Grond moesten we zelf regelen met de gemeente en langzaam zakte de moed in de schoenen. Wij namen het heft in eigen handen en

gingen het zelf regelen en alvast bollen bestellen. Bij het bijenlint uiteraard.
Helaas de bollen waren niet leverbaar tot ergens in oktober.
In zak en as zou je zeggen met zoveel frisse tegenwind. Niet bij ons GroenLinksers. Albertha Postma van “Ontmoeting in het groen”
uit Tuindorp gebeld en gevraagd hoe wij dit eventueel samen konden doen. Daar moest wel
biologisch plantmateriaal voor komen.
Dat bestelde ik bij Hoeve Vertrouwen in de Wieringermeer. De aantallen planten bleken wat tegen
te vallen en via Albertha en
haar prima connecties werd
nog een bedrag geregeld en
een tweede bestelling gedaan.
Op 22 april, “dag van de aarde”,
waren we om 11 uur ’s morgens
achter de Tuindorpschool bijeen; 3
mensen van GroenLinks, 3 mensen van
“Ontmoeting in het groen” en 7 mensen van
de Vogelwerkgroep.
Sail in bloemen
Omdat het dit jaar Sail is had de jeugd al groot het woord SAIL met bloemrijke planten vorm gegeven. Erboven moest de vorm van een zeilboot gemaakt worden. Dan komt het goed uit als je in je jeugd veel “landje pik”hebt
gedaan. Met mijn zakmes werd het A4 model ineens een levensgrote grondtekening van een zeilboot.
Daarna was het gaten prikken of sleuven trekken en volplanten maar. Na een
uurtje buﬀelen was de boot gereed en het plantmateriaal zat in de grond.
Zo hebben we tezamen toch weer een stukje bijgedragen om de bij voor de
toekomstige generaties te behouden.
Trots verlieten we de volgeplante plek en die trots houden we vast.
Fred van Vliet

Rob, Wiebe en Dirk
Querulanten, dwarsliggers en andere eigenheimers! Je hebt ze in alle soorten en
maten. In elk dorp en in elke periode kom je wel zulke ﬁguren tegen.

Van de week vernam ik op een zonnig terras in de Spoorstraat van verontwaardigde stadgenoten, dat ene Rob Scholte - ja die! – daar een hele middag had zitten
afgeven op Den Helder.
Nou word ik al niet vrolijk van medejutters die maar lopen te klagen dat het hier
allemaal zo waardeloos gaat, maar als een relatieve buitenstaander – toch een
beetje te gast, hè – op de stad afgeeft, dan wil ik hem het liefst eigenhandig het
Helders kanaal in smijten!

Als je het over querulanten hebt, dan heb je het over Wiebe Marinus. Toevallig (?)
lees ik weer over hem in de krant. Ha! Natuurlijk weer over een bouwplannetje,
een schuttinkje of iets dergelijks. Altijd is Wiebe in de contramine. Zijn hele leven
al. Hij vindt het vast heerlijk, met zijn kont tegen de krib, tegen de ambtelijke molens. Hij zoekt het op, dat kan niet anders, of… anders is het allemaal een beetje
sneu. Verzin een leuke hobby, denk je dan. Natuurlijk heeft hij ook nog wel ’s gelijk,
want ambtenaren maken foutjes en dat weet deze oude rakker.
Ach, het zijn handenbinders, die dwarsliggers, die eigenheimers, maar stel je de

Dwarsliggers
houden
de sporen
recht...

wereld eens voor met alleen maar mensen, die alles precies volgens de regeltjes,
de codes en de mores afhandelen. Saai!

Prins Bernhard was natuurlijk een schuinsmarcheerder, een operetteﬁguur, maar
wat heeft hij ons toch vermaakt met al zijn capriolen. Wij hier hebben Dirk Gorter,
een door mij zeer gewaardeerd kunstenaar in ruste, die er ook plezier in lijkt te
hebben: stoken tegen B&W, vooral de B, maar het maakt niet zo veel uit welke
functionaliteit zijn opponenten hebben. Ik heb hem eens een voormalig gemeentelijk kopstuk het hoofd tussen de spijlen van de fraaie lange trap in het voormalige Stadscafé de Keizerskroon zien trekken, rukkend aan diens stropdas. Ik hoor
u zeggen: ‘ja, zeg, kunstenaars… een beetje voor 1 euro illegaal een gemeentepand bewonen en dan nog een grote muil opzetten...’
Waarna altijd volgt: ‘... dat moeten wij eens proberen!’

Toch heb ik een zwak voor ze. Types als Rob, Wiebe en Dirk brengen sjeu.

Foto: OogopDenHelder-DHFoto

Collecte Dierenwelzijn
groot succes

KAPPEN
Begin mei werd de jaarlijkse collecte gehouden voor
DWO (Dieren Welzijnsorganisatie), waar de Dierenambulance Den Helder-Hollands Kroon, Asiel ‘Het Schuthok’
en Vogelasiel ‘de Paddenstoel’ bij zijn aangesloten.
In totaal werd € 5.273,12 opgehaald, zo’n € 200,- meer
dan vorig jaar.
Op de zaterdagmarkt gaf orkest ‘Zo niet dan toch’ belangeloos haar medewerking met vrolijke klanken.
DWO bedankt iedereen hartelijk voor de bijdragen en
hulp!

Als GroenLinkse vogelaar word ik zwaar op de proef gesteld. Ik hou
namelijk ook van bomen. Niets mis mee toch! ‘Als er een keer een
boom omwaait, dan plant je toch een nieuwe! ‘Hoor je anderen zeggen.
Dan denk ik omwaaien? Deze is omgezaagd!
Ja en dan ligt er weer een boom om waar je al jaren met veel plezier naar
kijkt, die voor ons zuurstof maakte en waar de vogels hun voedsel in zochten,
in broedden en schuilden of de nacht in doorbrachten. Ik wil dan weten
waarom. Omgewaaid of omgezaagd? Omgewaaid vind ik natuurlijk zonde.
Maar ja de enorme krachten die onze windmolens topopbrengsten laten leveren, zijn regelmatig de oorzaak van het omwaaien van bomen. Dat doet pijn
maar er is overheen te komen.

Langzame moord
Kijk je naar de plantplaats dan zie je dat de omgewaaide boom meestal al een
tijd in de verdrukking stond, waar auto’s op het wortelpakket worden geplaatst, waar een trottoirband halverwege over het wortelpakket is gemaakt
en er ook nog in de wortels is gezaagd. Langzame moord op een nuttige
plaatsgenoot dus.
Sinds enkele jaren is daarom het beleid dat bomen meer ruimte moeten krijgen. Als de boom dan groter wordt, kan deze goed groeien en krijgen we eindelijk (weer) onze monumentale bomen, oftewel bomen met een leeftijd van
80 jaar en ouder. Beter wat minder bomen met groeiruimte dan meer bomen
op een plek die elkaar verdrukken. Met dit alles ronddwalend in mijn hoofd
was ik blij verrast toen bij de verbouwing van de parkeergarage in de Sluisdijkstraat de ﬂinke iep uit de jaren 70 werd veiliggesteld. Er omheen werd een
ruime grasplek gemaakt zodat dit straks één van onze eerste monumentale
bomen moest gaan worden. In september zag het er nog zo uit.
Toen ik 2 dagen na de storm van zondag 20 november 2016 -waarbij windkracht 9 werd bereikt en de zwaarste windstoot in Den Helder 101 km/uur bedroeg- langs de boom ﬁetste, stond de Iep er nog ﬁer bij. Ik complimenteerde

met Kappen!

GroenLinks hielp mee

Samen met fractie Vermooten was GroenLinks de enige partij
die meehielp met collecteren

hem hiervoor. Maar enkele dagen later trof ik de boom gesnoeid tot 10 cm
boven maaiveld hoogte aan (zie de onderste foto.) Ik was er enorm ontdaan
door en dat ben ik nog steeds als ik langs de restanten rijd.
Ik heb de jaarringen geteld en kwam op ca 46. Een iep van ca. 1970 dus die in
2050 monumentaal had kunnen worden.
Zo krijgen we natuurlijk nooit monumentale bomen in ons Den Helder.
Fred van Vliet

Zo was het....
een
majestueuze
IEP
van circa 46
jaar oud

Zo werd het....
een stomp

In het BROEDSEIZOEN, geen GEKLOOI in het GROEN!
Enkele jaren geleden is de nota groenbeheer aangenomen. Doel hiervan is om
routine werkzaamheden in het groen uit te kunnen voeren, zonder dat dit
door allerlei regels wordt belemmerd. Hiervoor is een gedragscode opgesteld
waarin staat hoe men te werk moet gaan.

Een vernietigd
nest

Routinewerkzaamheden noemt men “Bestendig beheer”.
Dat is beheer dat regelmatig terugkomt. Een voorbeeld: U heeft een heg en
daar gaat u eind maart voor de eerste keer met de heggenschaar langs. Dat
doet u elke maand. Half mei heeft u die merel wel steeds in en uit zien vliegen
dus u weet dat er een merelpaar is gaan broeden. De merel weet dat u van
een mooie heg houdt en gaat zijn nest op een iets dieper niveau bouwen want
meestal zitten nesten aan de buitenkant. Eind mei knipt u
de heg weer. Omdat u weet dat er een beschermde vogel in
is gaan broeden wacht u even tot de merel is verdwenen om
voedsel te gaan zoeken en knipt dan zonder te verstoren
deze plek van uw heg. Hierdoor houdt u rekening met de natuur. We noemen dat “zorgplicht” die u als goed burger geHalf mei werd een
woon uitvoert omdat u graag een verzorgde heg wilt
struikenlaag in de Kiehebben, maar niet ten koste van uw tuinvogels. Gevolg: uw
vitstraat weggehaald,
heg blijft er goed uit zien en de merel kan zijn jongen groot
werd een bomenrij gebrengen waarmee de soort in stand gehouden kan worden.
snoeid nabij het stadhuis, werd bij de
Wet Natuurbescherming en Biodiversiteit
Groene Slenk een
Hiermee wordt ook de wet gehandhaafd. Tot 1 januari 2017
specht verstoord door
was dit de Flora- en faunawet welke toen is opgevolgd door
het snoeien in de bode wet Natuurbescherming. De boodschap blijft echter demenrij, werd in de
zelfde, naast ruimte voor de mens is er ook ruimte voor de
Schooten een bramenstruikage weggehakseld, werd op de Linie
door een ploeg werkers
een deel gemaaid en
gesnoeid waardoor
hele struikpartijen zijn
vernietigd.

KAPPEN MET
KAPPEN!

natuur. Hierdoor behouden we het totaal van plant- en diersoorten in onze gemeente. Ook wel aangeduid met de naam
“biodiversiteit”. Dat moet toch makkelijk te begrijpen zijn zou
je zeggen. Niet dus! “Ja we passen wel op de vogels hoor”
vertellen ze dan.
We vonden een nest bovenop een van de snoeistapels.
Hoezo Oppassen? Alsof je met een kettingzaag naast een
baby in de wieg kunt gaan zagen.
Dit is geen bestendig beheer meer! Daar moet je een onthefﬁng voor vragen volgens de wet. Die krijg je alleen als er belangrijke redenen voor zijn. Hoe dan wel? Dat is makkelijk:
Gewoon werken buiten de broedtijd. Geen verstoring,
geen biodiversiteit vermindering, geen boze natuurliefhebbers
en uiteindelijk een natuurrijker stad. Op 22e mei 2017 wist de
wethouder dit zo om te draaien alsof de natuur altijd ondergeschikt is aan de mens. In Amerika wel, maar niet in Nederland
en juist daarom is in Nederland de natuur beschermd d.m.v.
“de wet natuur”.

DOE AANGIFTE!
Het enige wat je kunt doen als men toch moedwillig de natuurwet overtreedt, is aangifte doen bij de bewaker van deze
wet en dat is voor onze Noord-Hollandse gemeentes de Provincie. Deze
heeft dit uitbesteed aan de Regionale Uitvoering Dienst de RUD
https://www.rudnhn.nl
Daar kunt u een klacht neerleggen. Maak er ook een paar foto’s van!
Samen moeten we onze natuur beschermen tegen hen die dit niet als winterwerkzaamheden plannen. En laten we eerlijk zijn, de toegang naar de
strandslagen gaan we ook niet in de maanden mei t/m september opnieuw asfalteren. Toerisme en natuur zijn samen onderdelen van ons bestaan die vragen om over na te denken en te koesteren.
Fred van Vliet

Samenvatting van de inbreng van GroenLinks tijdens de behandeling van de nota Toerisme

Zo maken we Den Helder aantrekkelijk voor
gehandicapte toeristen!
GroenLinks is blij dat er nu een nota Toerisme is.
Wel vinden wij dat het concreter uitgewerkt had moeten worden.
Het is zaak om nu onze pluspunten te bundelen, en eﬀectiever te promoten.
De slogan ‘Den Helder kust de zee’ is een poëtisch pareltje, maar heeft commercieel weinig waarde. Men weet echt wel dat Den Helder aan Zee ligt, en
mensen kussen liever zèlf dan dat
ze het een stad laten doen.
Vorig jaar hebben wij het thema
‘Thuishaven’ voorgesteld.
Dat is eindeloos toe te passen.
Thuishaven van Marine, Visserij,
Rust,
Oﬀshore, Duurzame Energie, Innovaties, enz. Maar ook in andere zin:
ruimte,
Thuishaven voor cultuur en historie,
natuur,
voor musea, voor de natuur, voor
culinaire specialiteiten. Thuishaven
cultuur
voor de zon, die hier het meeste
en
schijnt.

historie

De paragraaf ‘Zorgtoerisme’
vinden wij onder de maat.
Heeft u wel onderzocht volgens
welke criteria een gehandicapte zijn
vakantie kiest?
Of schrijft u over in plaats van met?
Als u een aantal rolstoelers uitnodigt voor een gesprek, of een peiling houdt via internet, krijgt u al
eﬀectievere informatie dan uit deze
nota blijkt.
‘Zorgtoerisme’ is volgens u als je
zorg tijdens je vakantie nodig hebt.
Dat klopt, maar de groep die verpleegkundige hulp nodig heeft, is
Den Helder
niet zo groot. Het gaat om inteThuishaven!
grale toegankelijkheid en
bruikbaarheid voor
ouderen en gehandicapten, en dat is
inderdaad een groep
van zo’n 2 miljoen mensen! Ze zijn niet afhankelijk van schoolvakanties en hebben vaak meer te besteden. Maar als accommodaties of attracties niet aangepast zijn, kiezen ze echt niet
voor Den Helder.
In de nota staat ‘dat de buitenruimte rond een hotel toegankelijk moet zijn.’ Kom op zeg… mag het ietsje meer
zijn? Graag reactie van de wethouder.

Den Helder moet snel werken aan brede toegankelijkheid en aantrekkelijkheid
voor deze groep, ook vanwege de nieuwe wetgeving
rond het VN verdrag.

door Kees de Jager

Onze aanbevelingen:
1. In hotels en bungalowparken moeten perfect aangepaste accommodaties
zijn. In meer Horeca gelegenheden moet een rolstoeltoilet komen.
2. Onze ﬁetsroutes door de duinen zijn uitstekend geschikt voor Scootmobielen, Handbikers, enz. Promoot dat meer!
3. Maak een rolstoelroute door Donkere Duinen, zoals in andere natuurgebieden ook wordt gedaan.
4. Een paar strandopgangen zijn door het initiatief van GroenLinks nu toegankelijk. Als de paden echter niet beter vrij gehouden worden van stuifzand,
heeft het geen zin. Promoot die toegankelijkheid!
5. Maak een speciale website waarin alle toegankelijke locaties staan aangegeven. Hotels, Bungalows, Horeca, Musea, enz. Texel doet dit wel en proﬁteert ervan.
6. Het krioelt in Nederland van de Scootmobielen. Ook op vakantie een prima
vervoermiddel. Maar hoe krijgt een Limburger zijn Scoot in Den Helder? De
depots van hulpmiddelbedrijven staan vol met Scootmobielen die niet
meer gebruikt worden. Pas deze in bij arrangementen en verhuur ze aan
toeristen!
7. Ontwikkel speciale arrangementen: Natuurlijk Den Helder (onze Duinen en
de Poort naar de Wadden). Historisch Den Helder, Museaal/Cultureel, enz.
8. Koppel routes aan thema’s, verbeter de informatieborden (geef ook aan
waar het rolstoeltoilet is!) en ontwikkel een app. Niet met reclamemeldingen maar met extra informatie.
Voor wat betreft het VVV kantoor vinden wij dat dit niet op Willemsoord moet
zijn maar in het Stadshart, bijvoorbeeld in de voormalige Restauratie van het
NS station.

NDIERTJES
SLAKKEN

(Gastropoda)

door Marja Timmers

Wereldwijd zijn er zo'n 60.000 tot 75.000 slakkensoorten, waarvan de meesten in het water leven. In Nederland komen ongeveer 150
soorten voor, verdeeld in 2 groepen: de kieuwslakken en longslakken. Onder de kieuwslakken
vallen veel waterslakken, maar
ook enkele op het land levende slakken. De meeste op het land levende slakken zijn longslakken, maar daar vallen ook weer enkele waterslakken onder.
Slakken bewegen zich met golvende bewegingen van hun voet voort. Door
een klier in hun kop smeren ze constant slijm op hun voet. Dat veroorzaakt de
slijmsporen waaraan je de “looproute” van de slak kunt zien, het zogenoemde slakkenspoor. Veel slakken
hebben een huisje,
dat meestal spiraalvormig gewonden is. In
het huisje bevinden
zich de kwetsbare delen
van het lichaam, zoals spijsverterings- en geslachtsorganen. Het huisje is waterdicht en biedt bescherming tegen uitdroging en sommige belagers. Daarnaast heb je naaktslakken;
die hebben in plaats van een huisje een extra taaie huid.
De ogen van slakken zitten aan de antennes of tentakels. Slakken kunnen
slecht zien, maar hebben daarentegen een goed voel- en reukvermogen.
Voedsel zoeken ze met hun reuk. De meeste slakken leven op vochtige, kalkrijke plaatsen. Kalk hebben ze nodig om hun huisje te maken. In omgevingen
zonder kalk kun je wel naaktslakken tegenkomen.

Slakken zijn tweeslachtig: voor de paring wordt een balts uitgevoerd. Na de
paring worden eitjes afgezet, waaruit nieuwe slakjes op de wereld komen. Om
uitdroging te voorkomen, leven ze meestal ’s nachts. Ze staan op het menu
van egels, spitsmuizen en vogels, en dan met name lijsters. Slakken eten afhankelijk van de soort algen, schimmels, paddenstoelen, afgestorven plantenmateriaal, regenwormen en andere slakken. Het overgrote deel van de slakken
in je tuin zijn dus nuttige opruimers en het stempel "schadelijk" is niet terecht.
Er zijn maar weinig slakkensoorten die levende planten en groenten eten. Tot
deze soorten horen de naaktslakken en segrijnslak.
Als je in een restaurant slakken besteld, krijg je wijngaard- of segrijnslakken uit een slakkenkwekerij.
Wil je ze niet in je tuin?
Strooi koﬃedik, stukjes eierschaal, ﬁjngestampte schelpen of kiezeltjes
rondom je planten. Slakken houden namelijk niet van scherpe, stekelige objecten op hun weg. Wat je ook kunt doen is rottende bladeren rondom de te
beschermen planten leggen. Slakken prefereren die boven de “verse” aanplant.
Gebruik nooit speciale bestrijdingsmiddelen voor slakken (zogenoemde slakkenkorrels)!De meesten hiervan zijn niet alleen giftig voor
slakken, maar ook muizen, egels, en zelfs honden en katten kunnen hierdoor een gruwelijke dood sterven. Strooi ook nooit zout op slakken; hierdoor sterven ze een langzame en pijnlijke dood.
Als je ze dan perse wilt doden, graaf dan jampotjes die tot de helft gevuld zijn
met bier of suikerwater in je tuin. Slakken vinden dat heerlijk, en eenmaal in
het potje verdrinken ze. En als het segrijnslakken betreft, kun je er natuurlijk
ook voor kiezen om ze op te eten. Op internet vind je genoeg recepten.

Doe mee! Hoe?
GroenLinks heeft in de Tweede Kamer 14 zetels en inmiddels is er een beweging ontstaan die staat voor een eerlijker, socialer en duurzamer Nederland, óók in Den Helder! Onze Helderse fractie heeft gemotiveerde specialisten op elk gebied en wordt gewaardeerd voor haar visie en betrouwbaarheid. Maar de fractie kan het niet alleen. Hulp van leden en sympathisanten blijft nodig.
WAT KUNT U DOEN?
• Geheel vrijblijvend eens langskomen bij onze fractievergadering. De data maken we bekend via Facebook.
• Ad hoc of regelmatig, maar altijd vrijblijvend, helpen met klusjes. Mail naar ons secretariaat: groenlinksdenhelder@gmail.com
• Lid worden: https://wordlid.groenlinks.nl
Een lidmaatschap verplicht u tot niets, maar helpt ons enorm. Wij zetten ons in voor een duurzame, sociale en groene stad. Al voor € 2,- per maand
wordt u lid en helpt u mee aan een duurzaam en sociaal Den Helder.
• Vragen? Mail naar ons raadslid: nel.dol@quicknet.nl of naar :
groenlinksdenhelder@gmail.com

GROENLINKS

