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Hoezo ‘onderling respect?’
De kop is eraf, de eerste raadsvergaderingen zijn achter de rug. Na de installatieraad was er op 23 april een extra raadsvergadering, aangevraagd door de fracties van Beter voor Den Helder en de ChristenUnie. De ontruiming van het Rob Scholtemuseum was aanleiding om de raad
bijeen te roepen. Het werd een avond lang vergaderen, zonder dat er iets besloten werd of veranderd werd aan de situatie. Tijdens mijn inbreng
heb ik gezegd dat dit dossier alleen maar verliezers kent. Rob Scholte is zijn museum kwijt, net als Den Helder.
Maar ook de raad is verliezer, van alle grote woorden over samenwerking en onderling respect was tijdens de vergadering niets te merken.
Wat dat betreft was de daaropvolgende raadsvergadering, op 7 mei, een ﬁjnere. In deze vergadering werden de commissieleden
geïnstalleerd. Ik mag me gelukkig prijzen met de mensen die mij de komende raadsperiode gaan ondersteunen. Aart, Fred, Kees, Marja en Nel,
bedankt dat jullie voor GroenLinks de commissies willen bemensen! Zie ook de foto’s op pagina 6.
Intussen zit Den Helder nog steeds te wachten op een nieuwe coalitie. Tot nu toe lukt het Beter voor Den Helder niet om een coalitie
bij elkaar te krijgen. De laatste stand van zaken is een poging om opnieuw met CDA formateur dhr. Huibers en dhr. Boelema Robertus namens
Beter, te komen tot een coalitie van zeven (acht) partijen met evenzoveel wethouders?
Te gek voor woorden! Dat is niet goed voor Den Helder. Alleen Gemeentebelangen, PVV, D66 en GroenLinks zouden dan de oppositie gaan vormen… Ik houd mijn hart vast.
Gelukkig hebben we als GroenLinks een solide ploeg mensen, en wat
de komende periode ook brengt aan bestuur: we gaan ons best doen
om zoveel mogelijk van onze standpunten te realiseren!

door Marije Boessenkool, raadslid

Op 21 april, Nationale Boomplantdag, plantte GroenLinks
struiken langs de Langevliet. Zie pagina 2 en 3.

GroenLinks werkt aan een windsingel langs de Langevliet!

De zon liet zich van haar beste kant zien op zaterdagmorgen
21 april. Ideaal weer dus om met 200 vuilboompjes (Rhamnus frangula) als bijenlint en windsingel enkele gaten in de
heg langs de Langevliet dicht te planten.
Wij waren met een leuke ploeg, Albertha van ‘Ontmoeting in
het Groen’, Bianca van de ‘Vogelwerkgroep’, Ella, de partner
van Fred, en zes GroenLinksers. Genoeg mensen om de klus te
klaren, ware het niet dat de manager Stadsbeheer Den Helder ons had ontraden de activiteit door te zetten.
Stadsbeheer zou reeds een meerjarenplanning hebben voor
de vervanging van de huidige beplanting. We besloten om
toch maar een start te maken met het bijenlint door 10
boompjes te planten en voor de overige 190 een andere bestemming te zoeken.
Op zondagmorgen 22 april hebben Fred en ik samen met Albertha en Andrea van de ‘Vogelwerkgroep’ eveneens als bijenlint een ‘bloemrijk mengsel’ ingezaaid op een stuk grond
langs de spoorlijn in de Anemonenstraat.
Zie de volgende pagina.
Van de resterende 190 vuilboompjes hebben Aart en Fred er
op maandag 90 geplant in de huismushoes in Tuindorp en
op donderdagmiddag de resterende 100, nu met toestemming van Stadsbeheer, in het Schooterduinpark bij Station
Zuid.
Kitty Bakker

‘aardewerk is paardenwerk’
volgens het oude gezegde.
maar onze aart en fred
doen het met hun eigen
pk’s!

fred wordt geinterviewd door Gerard terpstra
van de Lokale Omroep die een live verslag gaf.

een

bijenlint

zaaien
en bomen planten als windsingel

Initiatiefvoorstel
GroenLinks werkt aan een initiatiefvoorstel
Bijenlint / Windsingel voor de gemeenteraad,
waarmee we helpen aan een beter milieu en
beschutter ﬁetsen langs de Langevliet.
We houden u op de hoogte!

Doe mee!
Hoe?

‘aktiegroep van uitgetreden
nonnen met een lesbisch
kanariepietje?’
Wethouder a. sociaal (arie voor insiders)
hurkte laatst naast mijn rolstoel, zodat we op
gelijke ooghoogte contact hadden. ‘kijk, die
snapt het’ dacht ik. ‘kees’ zei hij, ‘we gaan
een Gebruikers adviesraad vormen voor
het gehele sociale Domein. Wie moeten
daar allemaal in volgens jou?’
Ik had eerder een cliëntenparticipatie opgezet, dus ik dook in mijn archief, raadpleegde de lokale sociale
kaart en de alwetende heer Google. Ik vond:
• Het Verbond van Schoenmakers voor Geamputeerden
• De Radeloze Rollers Club
• De Vereniging van Hulphond Fluisteraars
• Werkgroep Eeltbestrijding aan Braille-handen
• Het Aktiekomitee van Aanhankelijke Autisten
• De Stichting tegen Passieve Geranium Budgetten (PGB)
• De Gezellige Goede Zielenclub (GGZ)
• De WSW vereniging (Wegbezuinigde Sociaal Werkers)
• Het SP Team (Signalerende Poetsers in de Thuiszorg)
• De M&M’s (Methadon-Makkers)
De opmerkelijkste was echter ‘De Aktiegroep van Uitgetreden Nonnen met
een Lesbisch Kanariepietje.’ In katholieke ziekenhuizen heb ik vroeger ondervonden hoe onbaatzuchtig lief nonnen kunnen zijn (een paar onsympathieke ‘bitches’ uitgezonderd). Hoe ze zichzelf wegcijferden vanwege
hun overtuiging. maar ‘uitgetreden zijn en een lesbisch kanariepietje
hebben….’ Wat een narigheid! Die club moest er zeker bij.
Het bovenstaande is satire, maar de belangenbehartiging in Nederland is
ontzettend verbrokkeld. Het bezuinigingsbeleid heeft trouwens al vele
belangengroepen de nek omgedraaid. Was dat goed? Nee, te rigoreus.
Neem nou de ouderenbonden. je hebt een Protestante, een katholieke,
en een algemene. alsof er een verschil is in hun aOW. alsof er trapliften
bestaan in een moslim- of Protestante uitvoering. Waarom maken ze niet
één vuist waarmee ze krachtig op de vergadertafels beuken?
Bij chronische aandoeningen ligt het natuurlijk anders. er is een groot
verschil tussen een dwarslaesie, of je benen kwijt door een ongeluk.
tussen een spierziekte of autisme. maatwerk blijft hard nodig.
toch moet belangenbehartiging eﬃciënter en eﬀectiever kunnen!
Lesbische kanariepietjes tjilpen waarschijnlijk net zo vrolijk als
hetero-kanariepietjes….
www.keesdejager.com

GroenLinks heeft in de Tweede Kamer 14 zetels. Na de
gemeenteraadsverkiezingen zijn we in diverse steden de
grootste partij. Er is een beweging ontstaan voor een
eerlijker, socialer en duurzamer Nederland.
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. Mail ons vantevoren.
• 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:
marijeboessenkool@gmail.com
of naar :
groenlinksdenhelder@gmail.com
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Fractie GroenLinks
Kees de Jager
www.keesdejager.com
Marije Boessenkool

en vanavond eten we

KWAL!
Nu niet meteen getsie roepen. Bij de Chinezen staat het neteldier al honderden jaren op het menu; ze eten het in de soep of
in de zeevruchtensalade. Ook japanners laten het zich smaken
als sushi.
kwallen konden wel eens het wondermiddel van de 21-ste
eeuw gaan worden. Door de opwarming van de oceanen is het
aantal kwallen enorm gestegen. Ook meststoﬀen en overbevissing zijn in het voordeel van de kwal: meer voedsel en
steeds minder concurrentie. Bedenk daarbij dat een kwal wel
45000 eitjes per dag kan produceren, en je hebt een bevolkingsexplosie van kwallen. In de middellandse zee is hun aantal in korte tijd al verviervoudigd. Niet leuk als je daar wilt
zwemmen en het zal het toerisme op termijn dan ook geen
goed doen. maar wel een kans voor kwallenvissers en kwallenkwekers.

door
marja
timmers

Door de europese unie is 6 miljoen vrijgemaakt voor het project “Gojelly”, waarin wetenschappers de gebruiksmogelijkheden van kwallen onderzoeken. Behalve als voedsel, kunnen
kwallen nuttig gebruikt worden voor medicijnen (wondverzorging), cosmetica (gladde huid), visvoer (voor viskwekerijen),
als meststof en kwallenslijm als nanoﬁlter voor microplastic.
een kwal bestaat voor 98% uit water, dus is het geen dikmaker. misschien krijgen we straks wel het kwallendieet. Waar
kwal naar smaakt? volgens kenners naar zee, beetje zoutig en
doet het denken aan oesters. In wezen smaakt het naar niets,
maar kan het met de juiste sauzen wel lekker worden. Ga nou
niet meteen naar het strand om de eerste de beste kwal te
scoren: de meeste zijn giftig. In europa staat vooralsnog alleen de spiegelei-kwal (Phacellophora camtschatica) op het
menu omdat die zeker eetbaar is.

Recept: Kwalsalade
Spiegelei-kwallen onder koud water afspoelen, tentakels
verwijderen, het lichaam in dunne plakjes snijden.
Plakjes op smaak brengen met sherry-azijn en olijfolie.
Dat vermengen met kers-tomaatjes, basilicum en rucola en
klaar is je kwalsalade.

Op 7 mei werden onze commissieleden beëdigd.
V.l.n.r: Marja Timmers (Bestuur & Middelen), Aart Lodder en Fred van Vliet (Stadsontwikkeling) en Marije Boessenkool (raadslid).
Vooraan: Kees de Jager (Sociaal Domein) Niet op de foto: Nel Dol (Sociaal Domein).
Foto rechtsboven: Marja en Aart tekenen de formulieren.
Daaronder: Na aﬂoop praatje maken met demissionair wethouder Odd Wagner.

Uitnodiging
algemene Ledenvergadering Groen Links
woensdag 6 juni 2018
aanvang 20.00 uur
in de huiskamer van ‘de Boerderij’
van Waardenburglaan - de Schooten
(ingang aan de achterkant)
Na de pauze:
lezing ‘de Helderse huismus’
door Fred van Vliet van GroenLinks
en van de Vogelwerkgroep
Ons Jaarverslag is inmiddels naar de leden gemaild.

