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Op maandag 25 februari was de raadsvergadering over het stadhuis. Wat een drama!
Zoals altijd was er al eerder een commissievergadering over het onderwerp gehouden.
Tijdens die vergadering kwamen er heel veel vragen en werden er zorgen geuit, vooral vanuit
de oppositie, maar ook door enkele leden van de coalitie.
En terecht: er zitten zoveel haken en ogen aan het plan om het stadhuis in de ge-
bouwen 66 en 72 op Willemsoord te vestigen, dat ieder weldenkend mens het plan
zou afkeuren.

• De bereikbaarheid van de locatie is heel slecht (Files Texelse boot, geen bushalte)
• Parkeren wordt een probleem.
• Een stadhuis past niet binnen het bestemmingsplan (nautisch kwartier) en valt onder

een zware milieucategorie (geluidsoverlast).
• Gebouw 66 is een rijksmonument, waarbij het de vraag is in hoeverre er in en aan het

pand verbouwd mag worden.

De wethouder had geen goede antwoorden op de vele vragen en zorgen, sterker nog, ik vond
dat het er alleen maar vager en onzekerder van werd. Volgens hem komt alles goed, zolang we
maar vertrouwen hebben. En dat heeft de coalitie blijkbaar, tot in het oneindige...
Men vond het heel jammer dat het onderwerp niet als hamerpunt door kon naar de raad, dat
men bespreekpunten aandroeg en het plan niet besluitrijp achtte.

Teruggefloten?
In de raadsvergadering bleek al snel dat de paar coalitiepartners die het in de commissie nog
gewaagd hadden om twijfelpunten en mogelijke problemen naar voren te brengen, op “het
rechte spoor” waren gezet. Ze hadden nu alleen maar lof over het plan, alleen maar positivi-
teit. Naar kritiek en vragen vanuit de oppositie werd niet geluisterd. Ook de inbreng van de vijf
insprekers, allen met terechte opmerkingen en kritiekpunten, werd weggewuifd.
Weer viel het woord “vertrouwen” keer op keer.

Referendumaanvraag
GroenLinks had, samen met D66, een referendumaanvraag gedaan. Niemand van de coalitie,
zelfs diegenen niet die hoog van de toren blazen over burgerinspraak, steunde ons verzoek.
Blijkbaar is men bang dat een referendum duidelijk zou aangeven dat dit stadhuisplan geen
draagvlak heeft onder de Helderse inwoners. Zwak en laf. Als je zeker weet dat je namens je
kiezers spreekt, kun je dat juist bevestigen door middel van een volksraadpleging.
Maar blijkbaar weet de coalitie dat die steun er niet is.

Geen plan B
We gaan dus een stadhuis vestigen op Willemsoord. De wethouder heeft geen plan B, heeft
geen enkel antwoord op de vraag wanneer het plan afgeblazen wordt indien er problemen
blijven met bijvoorbeeld parkeren, bereikbaarheid of financiële haalbaarheid van het plan.
Koste wat kost zal dit plan doorgevoerd worden, alles om Willemsoord kunstmatig in de
zwarte cijfers te krijgen.
De coalitie klopt zichzelf op de borst. Er is een hangdossier afgesloten. Maar ten koste van
wat? Hoeveel gaat het de inwoners van Den Helder kosten? Wat zijn de consequenties voor de
bedrijven en stichtingen die nu prachtige activiteiten ontplooien op Willemsoord?
Maakt niet uit, het afsluiten van dit dossier is blijkbaar belangrijker dan de kwaliteit
van de oplossing...

Marije Boessenkool,
raadslid

afsluiten dossier belangrijker dan kwaliteit van de oplossing?

Van 1927 tot 80-er jaren was dit het Helderse stadhuis.
Lees ook de column op pag. 5!

De voormalige Serviceflat ‘Zuyderhorn.’ Vanaf 80-er jaren tot heden
het stadhuis. Renovatieplannen haalden het, na veel gedoe, niet.

Het plan om het postkantoor te slopen en daar een nieuw stadhuis
(zie boven) te bouwen, sneuvelde na protesten en politieke ruzies.

Het Rabo kantoor, ver buiten de stad, wordt nu de tijdelijke
huisvesting voor ons stadhuis.

Het ruim 200 jaar oude gebouw op de voormalige Marinewerf, 
dat gemeente nu wil verbouwen tot stadhuis.

Wat wilde GroenLinks? Nieuwbouw, een compact huis van Bestuur & Cultuur (dus stadhuis èn ruimte voor
verenigingen, exposities, podia etc. ) in het centrum, op de plaats van de afgebroken schouwburg.



Column door Adinda de Boer

Positieve
Politiek

Ik zit onze standpunten nog eens door te
lezen en in mij groeit een warm gevoel.
Ja zo is het, zo moet het gaan. Het voelt als
een zacht lentebriesje na een te lange natte
en koude winter. O jee, ik word poëtisch….
Onze punten zijn zo waard om er voor te
gaan. Wat zou onze stad weer mooi zijn als
dit allemaal lukte.
Daar zit dan ons goede raadslid, samen met
haar goede achterban, haar uiterste best te
doen. En ze lopen tegen een wand van
andersdenkenden aan.

Zeker, we behalen resultaten!
Wat was die actie mooi om de toegankelijk-
heid van Den Helder te testen. Uit de verga-
derkamer de stad in, bewijs verzamelen.
Natuurlijk moet er vergaderd worden om de
partij goed draaiend te houden.
Soms kunnen we om onze mooie idealen te
halen, uit de politieke arena stappen en con-
tact opnemen met mensen die net zo denken
als wij, zodat we dan  linksom of (neen ik ga
geen rechtsom zeggen) onze idealen kunnen
bereiken.

Onze stad verdient het, rijk en arm verdienen
het.

Ik met mijn ‘positieve politiek,’ snap ik dan
niet hoe de realiteit is?
Heb ik uitgebreide politieke training gehad?
Neen. Ik moet zeggen dat Amsterdam een
van mijn inspiratiebronnen is. Mijn leer-
school. Ik heb er 20 jaar gewoond en heb ge-
leerd wat er fout kan gaan, maar ook wat er
ontzettend goed kan gaan.
Voor iedereen. Ik wil mij daar in Den Helder
ook voor inzetten.
Gaan we samen de groene lente tegemoet?
Met dank aan Alexandra Ocasio Cortez die
mij ontzettend inspireerde bij DWDD. 
Een jonge vrouw met politieke moed, heerlijk.

Ik wens u allen een geïnspireerde en mooie
lente toe, die ons op vele gebieden een mooie
zomer kan brengen.

Een fleurige groene groet,

Adinda de Boer

Beste mede-Groeners,



Het wegwerken van een
‘achterstandswijk’

Laatst zag ik op Google maps hoe de straat waar ik vroeger gewoond heb er nu uit
ziet.

De overkant is gerenoveerd en daar kun je nu een woning kopen voor 275.000
euro.
Mijn kant is gesaneerd en daar zullen ongetwijfeld ook dure panden verrijzen, zo
wordt tegenwoordig een zogenaamde achterstandsbuurt weggewerkt.

Ik kon altijd kwaad worden om die benaming want als er ergens voor elkaar ge-
zorgd werd was het daar, waar we elkaars stoepje of deur even meenamen bij het
schoonmaken, en bij de Turkse buurvrouw op bezoek gingen.

De foto maakte gevoelens los en dan schrijf ik gauw.
Het gedicht hiernaast  is toen ontstaan.

Adinda de Boer

Een gat in de stad.
Een gat in mijn ziel.

Je was klein, nauwelijks
In de vouw van mijn kaart te vinden.

Je was knus en lief,
Groene deuren, geveltuintjes.
Afgesleten drempels door zo vele voeten betreden.
Bijna 100 jaar lang.

Stoer stond jij daar mijn lieve woning.
Huur 192 gulden.
Er is gelachen, gebabbeld, er is van harte geleefd.
Het hele huis was doortrokken van historie.

Ook al woonden er vele nationaliteiten,
Wij waren één.
Burenhulp was voor ons geen vreemd woord.
We waren er voor elkaar.

Als stenen konden spreken,
Maar die zijn nu verpulverd.
Samen met de warmte van de straat.
Dat haal je niet meer terug.

Vroeger lag je in een achterstandswijk.
Nu ben je volgens de makelaars hip.

De vooruitgang… houd je niet tegen.
Toch is er iets moois verdwenen.

Vaarwel lieve straat,
gelukkig kun je herinneringen niet slopen.



Het stadhuis is weer terug! Van nooit weggeweest. De
wereld dreigt aan de opwarming van het klimaat teloor
te gaan, maar in Den Helder hebben we het over be-
langrijker zaken.

Voor mij begon het verhaal in 1985 tijdens mijn eerste
periode als raadslid. Het oude weeshuis aan de Kerk-
gracht voelde als thuis. Er stonden mooie karaes met
rookwaren op de vergadertafels.  Na afloop van de
raadsvergaderingen, die destijds vaak tot na middernacht duurden, trok een
groot deel van de raad dorstig op naar ‘Slikker’, zoals we café List destijds
noemden, naar de imposante uitbater. Daar confronteerden wij ons zelf on-
bevreesd met ‘het volk’, dat hun afkeuring over de politieke gang van zaken
doorgaans luid en duidelijk uitte: ‘zákkenvullèrs!’
Eigenlijk de ideale situatie, hoezo een kloof? Dat kon natuurlijk niet zo blij-
ven, want er bleek ruimtegebrek te zijn door de aanwas van het ambtelijk ap-
paraat.
Er waren plannen om een uitbreiding te bouwen, maar oud-wethouder Klaas
Muije kwam met een oplossing, die uit nood geboren was: het seniorenhuis-
vestingproject Zuijderhorn, dat hij geïnitieerd had, kampte met een jaarlijks
tekort op de exploitatie van 2 miljoen gulden – de gemeente stond garant.

Dat was toen veel en ‘structureel’ geld. Appeltje
eitje dus. Op naar de drs. Bijlweg: in the middle
of nowhere! En niet meer naar Slikker, er was nu
immers een  gezellige kantine, waar het prole-
tariaat niet welkom was.

Maar zo’n tien jaar later bleek het voormalige
bejaardenhuis ook niet pluis voor het apparaat.
Er kwamen ideeën op tafel over het ‘Blauwe Ge-

bouw’ vlakbij als mogelijke uitbreiding. Of nieuwbouw in de oude binnen-
stad! Dat leek mij wel wat, zeker toen onze gemeentelijke TV-kabel (KDH)
met vette winst kon worden verkocht voor ca 30 miljoen gulden.
Maar dat geld verdween in bodemloze putten met onroerend goed en verbe-
termanagers. 

Nu is de discussie is weer opgelaaid: volgens B&W moet het stadhuis
gevestigd worden op Willemsoord in de gebouwen 66 en 72.
absurd natuurlijk, vanwege de structurele onbereikbaarheid en de
monumentale waarde van de mastenloods. Gekkenwerk!  
Halter Bellevue is een prima plek: heel grappig, dat Hans Boskeljon het nu
eindelijk met me eens is……       

Goed bereikbaar, he?

STADHUIS OP
WILLEMSOORD

Foto boven: NH Nieuws
Foto onder: Rob Noordover



‘Van Fred krijg ik graag een artikel over de Energietransitie en
dan zoveel mogelijk toegespitst op Den Helder ‘mailde Kees. 

Ik dacht gelijk aan de energiewende die in Duitsland al een aantal jaren bezig
is. Daar wordt jaarlijks flink wat geld (ca. €1 ½ miljard) vrijgemaakt om de
overgang naar schonere energiebronnen en de sociale gevolgen ervan te fi-
nancieren. Naast vele windmolens verrijzen er ook vele zonnevelden op
daken en in de landerijen. In 2050 moet dit leiden tot 60% opgewekte ener-
gie met duurzame energiebronnen en 80-95% minder CO2 uitstoot. 

Wij in Nederland kijken daar al een aantal jaren lacherig tegenaan, wel we-
tende dat wij ook iets zullen moeten gaan doen. Langzamerhand wordt het
ook zichtbaar en in onze stad zien we vooral de daken belegd worden met
zonnepanelen. Sinds de jaren 80 zijn er 3 grotere en een handvol kleinere
windmolens verschenen door de windmolen vereniging “De Eendragt”
enkele particulieren
Oeps... ik vergeet bijna dat de Gemeente eind jaren ‘70 van de vorige eeuw

de snelle windmolenprijs ontving voor de kleine 20 kW windturbine bij het
zwembad omdat de ambtelijke molens toen snel draaiden om de molen te
kunnen realiseren.

ambtelijke molens draaien vooral praatrondjes
Eerst kwamen er kleinschalige projecten maar mede door het duurder wor-
den van energie werden deze steeds groter en zien we, naast de daken van
huizen en de gebouwen op Willemsoord, ook bollenschuren grootschalig be-
legd worden met zonnepanelen. Ook zijn er al plannen om zonneweides te
plaatsen maar in plaats van het Duitse voorbeeld te volgen, wijden wij er
graag eerst nog wat praatrondes aan. In ons Den Helder maakten de ambte-
naren een nota ‘kleine windmolens’’ en vooral waar deze niet geplaatst kon-
den worden...

Eind 2015 kwamen de meeste landen in Parijs tot het besluit dat wachten er
niet meer bij is en iedereen zijn of haar bijdrage moet leveren om de gemid-
delde temperatuurstijging op aarde onder de 2 graden te houden. Dit om het
op hol slaan van het weer, wat grote menselijke en economische schade ople-
vert, in de hand te houden.
Gelukkig trof het ons niet en hielden wij het tempo vooral laag...
Wel waren er de verzakkingen in Groningen maar ook dit is gelukkig ver weg
van Den Helder.
De zonnepanelen worden wel in steeds grotere hoeveelheden aangebracht.
Bij ons breekt een plaatselijke gevecht uit tussen dakeigenaren. De één wil
isoleren en met zonnepanelen beleggen. De anderen willen goedkoop mee
liften.

Hogere energiebelasting
Uiteindelijk leidt dit tot een gevecht over gemeentelijke leges en verdween
het verduurzamen op de achtergrond, terwijl dit juist als een goed voorbeeld
had kunnen dienen voor verdere verduurzaming. 
De druk werd opgevoerd door protesterende Groningers die de grond onder
de voeten zagen verdwijnen door het verschijnen van scheuren in hun wonin-
gen. Zo erg dat huizen gestut of zelfs afgebroken moesten worden.
Een drastische vermindering van het gas winnen van 51 naar 24 miljard m3
werd afgesproken en met ingang van1 juli 2018 mochten -ook in Den Helder-
nieuwbouwhuizen geen gasaansluiting meer krijgen. 
Sinds een half jaar beginnen de nadelen van niet duurzaam opge-
wekte energie wel erg de aandacht op zich te vestigen en moeten
we er toch ernst van maken.
Zogenaamde energietafels zijn in het kader van het nationale klimaatakkoord
opgericht uit velerlei richtingen. Op een gegeven moment ben je uitgepraat
en worden de diverse richtingen wereldkundig gemaakt. Momenteel worden
de uitkomsten hiervan doorgerekend en moeten we nog even wachten welk
prijskaartje er aan deze richtingen hangen. 

De helderse Energietransitie

door
Fred van Vliet



De regering stimuleert de discussie
door juist nu een flinke verho-
ging van de energie-
belastingen te gaan hef-
fen. De elektriciteitsprijs is
hierdoor momenteel rond de
25 €-cent en de gasprijs ongeveer
75 €-cent en zal nog verder stijgen.
Dit zorgt voor een prijsverhoging van ca.
€ 300,- à € 400,- per huishouden per jaar. Omdat we
het vooral bij praten hebben gehouden en niet maximaal
op energiebesparing en isolatie hebben ingezet, valt dit nu
rauw op het dak en eist men compensatie.

Zuidgericht bouwen
In plaats van maximaal zuid-gericht te bouwen, zodat er zoveel
mogelijk zonnepanelen geplaatst kunnen worden, wordt nieuw-
bouw zoals fase 3 van het te bouwen Alexanderhof nog steeds
voor een groot deel niet-zuidgericht gebouwd.
Wel is aan de HVC vergunning verleend om in de hele gemeente
aardwarmte op te sporen. 
De laatste klimaatcritici verzamelen zich om te vertellen
aan de nu getergde bewoners dat er niets aan de hand is
en zelfs kerncentrales worden genoemd als onze redding.
Nog voor er warmtepompen zijn geplaatst is de discussie dat de
ventilator ervan te veel lawaai maakt uitgebroken.
Bij mijn schoonzus in Zweden waar dit al jaren draait

heb ik daar overigens niets van gemerkt. 
Ja, we leven in angst in plaats van in
een te nemen uitdaging. Ook gevoed
door de vele angstige krantenknipsels
die ik het laatste jaar erover kon verza-
melen. 

Ik voel dat het gaat goed komen, maar dan zullen we toch meer en sneller
moeten gaan isoleren en elektrische sluipverbruikers en verspillers weg moe-
ten werken, want wat je kunt voorkomen of kan besparen hoef je niet te
kopen.

Warme truiendag
Op vrijdag 15 februari was het weer

‘warme truiendag’ en de Helderse Vallei doet net als
elke Heldenaar daar natuurlijk aan mee. Het Klimaat-
verbond Nederland (waar de gemeente Den Helder
overigens geen lid van is zie ik op hun website) roept
dan iedereen op om de verwarming thuis, op school en
op het werk één graad lager te zetten en een warme
trui aan te trekken. Met die ene graad wordt namelijk
maar liefst 6% CO2 en 6% energie bespaard. Als ieder-
een meedoet, kan op één dag het jaarverbruik van drie
Waddeneilanden bespaard worden. Samen heb je im-
pact! Dat kan warmer vind ik, een T-shirt, 2 truien en
een bodywarmer maakt dat u de temperatuur in huis
nog een graadje extra lager kunt zetten (tenzij u de
staat wilt belonen met nog meer energiebelastingen).
Op zonnige dagen de deuren openen en warmte bin-
nen laten komen en te ventileren zorgt ervoor dat naast
het huis ook de hersencellen fris en niet angstig gaan
nadenken hoe verder deze uitdaging die energietransi-
tie wordt genoemd door te komen. 
En anders zetten we de kinderen in, ook in zonnig en
winderig Den Helder. Succes!



Teksten: Fractie GroenLinks
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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 be-
trouwbaarheid.
Maar de fractie kan het niet alleen. Hulp van leden en
sympathisanten blijft nodig.

WaT kUNT U DoEN?
• Geheel vrijblijvend eens langskomen bij onze fractiever-

gadering. 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

GROENLINKS

Doe mee!
Hoe?

Hoe ver wil je gaan?
al jaren ligt de gemeente Den Helder in de clinch met Rob Scholte over zijn museum
in het oude Postkantoor. Een lang slepend conflict lijkt nog steeds niet tot z’n eind
gekomen.
Elke keer als de strijd leek te zijn beslecht kwam er weer een kink in de kabel.
Er zijn talrijke procedures gevoerd. Die hebben veel geld gekost.
Rob Scholte is nu Den Helder uit en nog is het niet klaar.
Op 23 januari heeft de rechtbank Noord Holland uitspraak gedaan in het geschil van de heer
Scholte en de gemeente. De rechtbank heeft geoordeeld dat partijen geen overeenkomst heb-
ben bereikt over essentiële punten van de overeenkomst.
Wel is de rechtbank van oordeel dat de heer Scholte
niet hoefde te verwachten dat de onderhandelin-
gen zouden worden afgebroken, waardoor het af-
breken door de gemeente als onrechtmatig wordt
bestempeld.
Duidelijk zou je zeggen! Maar nee hoor, de ge-
meente gaat in hoger beroep!
‘De rechter heeft het niet goed gedaan! Is van on-
juiste uitgangspunten uitgegaan!’ vindt gemeente.
Heeft de huisadvocaat van de gemeente dit dan
niet duidelijk kunnen maken tijdens de zitting?

Maar misschien komt het niet zo ver, want de ge-
meente gaat de komende tijd ook met de advocaat
van de heer Scholte onderzoeken of er voldoende aanknopingspunten zijn om een gesprek te
initiëren om zo een hoger beroep te voorkomen.
Je vraagt je toch af of hiervoor vanaf 23 januari niet voldoende tijd is geweest?
Maar nee hoor, het wordt weer op de spits gedreven en we gaan weer procederen.
Hou hier eens mee op, zou ik zeggen.
Neem een keer je verlies, dat heeft de heer Scholte ook moeten doen!
HIj HEEFT ZIjN MUSEUM oP MoETEN GEvEN!

Nel Dol,
ex-raadslid nu commissielid

Den Helder, wat ben je mooi!



Het kabinet maakt niet bepaald haast met de Klimaatwet. Zelfs rech-
terlijke uitspraken inzake Urgenda hebben niet tot versnelling ge-
werkt. In Friesland weten ze daar wel raad mee: ze wachten niet
langer en zijn gewoon begonnen, zonder dat daar een beleidsstuk of
overheidsbesluit voor nodig was. De “Freonen fan Fossylfrij Fryslȃn” is
een netwerk bestaande uit bouwbedrijven, installateurs, scholen, in-
stellingen, banken, garages, woningcorporaties, energiebedrijven, va-
kantieparken, sportclubs, overheidsorganen etc. etc. die zich allemaal
inspannen om voor 2020 de volgende doelen te bereiken:

• 100 extra fossielvrije bedrijven
• 100 mobiele installaties
• 1.000 extra fossielvrije woningen
• 5.000 extra woningen met zonnepanelen
• 10.000 klanten van lokale stroom
• 10.000 extra schone voertuigen op de weg

Alle benodigde deskundigheid is bij de Freonen aanwezig: als je advies

wilt bij het fossielvrij maken van je bedrijf of woning, of hulp bij de
aanvraag van subsidies en/of geldleningen, krijg je die op maat. Gratis
en voor niets. En juist omdat onder de Freonen alle kennis aanwezig is,
wordt voorkomen dat er wrijving bestaat tussen verschillende oplos-
singen of regelgeving. Natuurlijk komen ze problemen tegen, denk
maar aan de beperkte capaciteit van ons stroomnet. Maar de Freonen
weten daar gezamenlijk weer oplossingen voor te bedenken en te rea-
liseren, zoals lokale stroomvoorzieningen.

Ik daag de gemeenten in de Noordkop uit om een ambte-
naar (deels) vrij te maken en op soortgelijke wijze aan de
gang te gaan. Niet langer talmen en wachten op Den Haag,
maar concrete doelen stellen en gewoon beginnen. 

Hoe? Simpel: met een belletje naar Bouwe de Boer van de
gemeente Leeuwarden. Die kan je er alles over vertellen.
Kop op fossielvrij!

door 
Marja

Timmers

Marja woont tijdelijk in Leeuwarden, totdat hun nieuwe huis in Den Helder klaar is

Kop op, fossielvrij!

Hoe Friesland werkt aan een fossielvrije toekomst


