
1. Den Helder moet afgewezen asielzoekers opvang bieden met bed, bad en brood. 

 

Eens 

Den Helder moet een herbergzame gemeente zijn die niet alleen zorgt voor bed, bad, brood maar 

ook voor begeleiding. 

 

2. Jongeren moeten via de gemeente makkelijk een goedkope lening kunnen krijgen voor hun 
eerste huis. 

 

Eens 

De Christen Unie is voorstander van startersleningen, blijvers-leningen en duurzaamheids-leningen, 

alles om iedereen een kans op de woningmarkt te gunnen. 

 

3. De onroerendezaakbelasting (ozb) voor ondernemers moet omlaag. 

 

Oneens 

Er moeten marktconforme prijzen betaald worden. Ondernemers worden niet gesubsidieerd. Zij zijn 

ook zelf akkoord gegaan met een geringe verhoging van de WOZ vanwege het ondernemersfonds. 

 

4. Op het terrein van Willemsoord moet een uitgaansgebied komen. 

 

Eens 

De Christen Unie is voor als dit gebeurt op basis van onafhankelijk onderzoek, een heldere 

aanbesteding en vooral echt ondernemerschap ( niet op basis van subsidies). Tegelijkertijd mag het 

huidige gebied Koningstraat/Spoorstraat niet verloederen. 

 

5. De gemeente moet de hondenbelasting opnieuw invoeren. 

 

Oneens 

In het verleden werd hondenbelasting gebruikt voor algemene middelen en was geen doelbelasting. 

Beter zou zijn eigenaren te beboeten als ze de uitwerpselen van hun hond niet opruimen.   

 

 



6. Den Helder moet experimenteren met legaal geteelde wiet voor coffeeshops. 
 

 

Oneens 

De ChristenUnie is tegen het zelf telen van wiet door de gemeente en is geen voorstander van 

experimenten hiermee in Den Helder. Wiet is en blijft een verboden middel. Door het wietgebruik 

tegelijkertijd wel te gedogen geeft de overheid een dubbele boodschap af. Tegen illegale 

hennepkwekerijen moet hard worden opgetreden.  

 

7. Den Helder moet experimenteren met een basisinkomen voor mensen die een uitkering 
hebben. 

  

Eens 

In januari 2016 heeft de CU al samen met andere partijen een voorstel gedaan om mee te doen aan 

(landelijk) experiment voor basisinkomen voor specifieke doelgroepen De ChristenUnie vindt het 

belangrijk te benadrukken dat mensen meer zijn dan alleen hun verdienvermogen. Vrijwilligerswerk 

of op een andere manier participeren in de samenleving kan, zeker voor het welbevinden van 

iemand, heel waardevol zijn. Ook voor de maatschappij.  

 

8. De gemeente moet mensen met schulden helpen door hun schulden tijdelijk over te 
nemen. 

 

Eens 

Om te voorkomen dat voor zowel mensen zelf, als ook schuldeisers en samenleving de gevolgen van 

schulden zich in rap tempo opstapelen moet de gemeente snelle en toegankelijke 

schuldhulpverlening bieden. Ingewikkelde bureaucratie moet zoveel mogelijk worden vermeden.  

Het hebben van schulden levert veel stress op en leidt vaak tot geestelijke en lichamelijke klachten. 

De aanpak van schulden heeft dus haast. Wachttijden moeten zoveel mogelijk worden beperkt. 

 

9.  In Den Helder mogen meer windmolens komen. 

 

Eens 

Belangrijk is dat omwonenden nauw betrokken worden als het gaat om plannen voor 

energieopwekking, zoals windmolens, en kunnen meeprofiteren van de voordelen. Winmolens op 

zee zijn wellicht ook een kans voor de werkgelegenheid. 

 

 



10. Er moeten meer laadpalen voor elektrische auto’s komen. 

 

Eens 

Belangrijk is dat omwonenden nauw betrokken worden als het gaat om plannen voor plaatsen van 

laadpalen. Afstemmen naar behoefte is gewenst. Centrale plekken in de wijk. 

 

11. De gemeente moet stoppen met het apart inzamelen van plastic en blik. 

 

Oneens 

De Christen Unie vindt het wel wenselijk dat er snel een onderzoek komt naar kosten en effectiviteit 

van vooraf en achteraf scheiden van afval omdat de techniek van het achteraf scheiden van afval snel 

verbetert.    

 

12. De gemeente moet het schoolzwemmen opnieuw invoeren. 

 

Eens 

Schoolzwemmen vindt de Christen Unie zeer belangrijk in onze waterrijke gemeente. 

 

13. De vaste jaarlijkse subsidie voor Theater de Kampanje moet omhoog. 

 

Oneens 

Het subsidiëren van Theater de Kampanje is inmiddels een gelopen proces maar naar de toekomst 

toe zouden  gesubsidieerde organisaties meer en vaker opening van zaken moeten geven. Er moeten 

zo nodig plafonds aan subsidies worden gesteld.      

 

14. In Den Helder moeten meer woningen komen voor jongeren, ook als dat ten koste gaat van 
woningen voor andere groepen. 

 

Oneens 

Levensloopbestendig en duurzaamheid zijn uitgangspunten van de Christen Unie. We zetten in op 

huisvesting voor iedereen. Jongeren hebben net als senioren hun eigen woonwensen, dat hoeven 

geen complete woningen te zijn. We zijn voorstander van meer Tinyhouses. Kantoorgebouwen 

kunnen getransformeerd worden naar woningen.   

 



  

15. De gemeente moet geen geld meer uitgeven aan verdere ontwikkeling van het stadspark. 

 

Eens 

Dat is wellicht wat cru maar het slopen van de Koploper past niet in onze duurzaamheidsvisie. Het 

zou beter zijn om dit te her-ontwikkelen.  

 

16. Nieuwe woningen moeten geen gasaansluiting meer krijgen. 

 

Eens 

Dit is een onderdeel van de duurzaamheidsagenda en de ambities van de Christen Unie. Tegelijk 

kunnen we daarmee invulling geven aan onze solidariteit met de inwoners van Groningen.   

 

17. Op het bedrijventerrein bij De Nollen mogen woningen komen. 

 

Oneens 

O.i. bestaat er geen bedrijventerrein "de Nollen". Op het terrein "de Nollen" kunnen we cultuur 

beleven. Een gemeente zonder cultuur is pas echt arm. Het project op zichzelf is dermate bijzonder 

dat we het zouden moeten blijven ondersteunen. Wel moet er nu eerst openheid van zaken 

(financieel) zijn en op geen enkele wijze woningen gerealiseert of ontwikkeling richting B&B. 

 

18. Automobilisten richting Texel moeten tol gaan betalen. 

 

Oneens 

Er is soms sprake van file vorming en dat is lastig en ongezond voor de omwonenden. Ook veel 

economisch verkeer wordt gehinderd (havenactiviteiten). Er moeten maatregelen komen m.b.t. 

toeleiding (verkeerslichten) en/of spreiding van het verkeer aar Texel. 

 

19. De gemeente moet in het centrum betaald parkeren invoeren. 

 

Oneens 

De huidige situatie voldoet. 

 



20. In het verlengde van de Ravelijnweg moet een brug naar de haven komen. 

 

Eens 

In het verleden is al op diverse manieren aangetoond dat dit een goede oplossing is voor de 

bereikbaarheid van het haventerrein. 

 

 

21. Bij belangrijke beslissingen moet de gemeente de inwoners om advies vragen in een 
referendum. 

 

Oneens 

De Christen Unie is geen voorstander van een referendum. Naast de huidige mogelijkheden die er nu 

al zijn, zien we veel meer in de contacten met de inwoners van de wijken met de door ons 

voorgestelde wijkteams. (iedere wijk een eigen wijkteam)  

 

  

22. Den Helder mag samengaan met omliggende gemeenten. 

   

Oneens 

De Christen Unie is niet tegen samenwerking maar voor zelfstandigheid waar mogelijk! Dit om zoveel 

mogelijk invulling te kunnen geven de eigenheid van Den Helder.    

 

23. In Den Helder mogen geen nieuwe moskeeën worden gebouwd. 

 

Oneens 

Godsdienstvrijheid is een van de grote vrijheden van ons land en die beschermen we. Maar hulp bij 

het bouwen van een moskee door landen waar godsdienstvrijheid beperkt of afwezig is, krijgen wat 

de ChristenUnie betreft ook hier niet de vrijheid om geestverwanten financieel te ondersteunen. 

Vrijheid en wederkerigheid zijn daarbij het uitgangspunt.” 

 

 

 

 



24. Om Julianadorp moet een rondweg komen. 

 

Oneens 

Noodzaak van een rondweg naast de al bestaande plannen is niet duidelijk voor de Christen Unie 

tenzij verkeersveiligheid in het geding is. Opknappen van het Loopuytpark heeft een hogere 

prioriteit. 

 

25. Den Helder mag geen nieuw stadhuis bouwen. 

 

Eens 

De CU hoopt dat de renovatie van het huidige gemeentehuis van start gaat voor de verkiezingen. 

Nieuwbouw is eigenlijk nooit een oplossing gezien de leegstand van veel gebouwen. 

 

26. Er moet meer geld voor onderhoud naar de wijken, ook als dat ten koste gaat van het 
budget voor de binnenstad. 

 

Eens 

Er is veel geld gestoken in stedelijke vernieuwing, vooral de binnenstad en Willemsoord. Alle wijken 

moeten voortaan minstens evenredig onderdeel worden van de stedelijke vernieuwing. 

 

27. In plaats van asielzoekerscentrum Doggershoek moeten er meerdere kleine opvanglocaties 
voor vluchtelingen komen in Den Helder. 

 

Geen van beiden 

We moeten in Den Helder gebruik maken van de locaties die er zijn. Concentratie van jonge 

asielzoekers moet worden voorkomen. 

 

28. De gemeente moet al het afval pas na het ophalen scheiden.  

 

Oneens 

De Christen Unie vindt het wel wenselijk dat er snel een onderzoek komt naar kosten en effectiviteit 

van vooraf en achteraf scheiden van afval omdat de techniek van het achteraf scheiden van afval snel 

verbetert.   

 



  

29. Er moet cameratoezicht komen op het parkeerterrein bij station Den Helder Zuid. 

 

Eens 

Met in achtneming van de privacywetgeving. Terughoudendheid is het uitgangspunt bij het plaatsen 

van cameratoezicht. 

 

30. De gemeente moet bij de provincie aandringen op een verbreding van de N250 (de 
provinciale weg tussen Den Helder en De Kooy). 

 

Oneens 

Verbreding van dit weggedeelte van de N250 heeft geen meerwaarde mede gelet op de 

consequenties voor de omliggende infrastructuur. 


