PERSBERICHT

Lijsttrekker Kardol ChristenUnie-SGP: “Provincie moet Den Helder
nu vooruit helpen”
Haarlem, 27 januari 2011 – Op woensdagmiddag 26 januari ging in Den Helder de
verkiezingscampagne van de ChristenUnie-SGP Noord-Holland voor de Statenverkiezingen
van 2 maart van start. Volgens de lijsttrekker en huidige fractievoorzitter Johan Kardol heeft
zijn fractie tijdens het werkbezoek van 21 oktober van de Statencommissies Ruimtelijke
Ordening en Grondbeleid en Sociale Infrastructuur gepleit voor versnelde investeringen in
het centrum van Den Helder, de uitbreiding van de haven en het bedrijventerrein. Van groot
belang is ook dat de ontwikkeling van het Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein (RHB)
te Anna Paulowna eindelijk daadwerkelijk wordt opgestart.

Relevante links bij dit persbericht:
 Kandidatenlijst CU-SGP NoordHolland
 Verkiezingsprogramma CU-SGP
Noord-Holland
 www.noordholland.christenunie.nl

De aanwezige delegatie met de heer R. Kuiper, de lijsttrekker van de ChristenUnie in de Eerste
Kamer, zal worden rondgeleid door de Helderse havenwethouder Kees Visser. In de afgelopen
jaren is al veel geld gestoken in het renoveren en uitbreiden van Den Helder. Toch zal er een tandje
bij moeten wat betreft de noodzakelijke investeringen.
Minder inwoners
Kardol wijst op het rapport Deetman-Mans dat in oktober vorig jaar is verschenen. In dat rapport
staat dat het vijf voor twaalf is voor de marinestad. De lijsttrekker van ChristenUnie-SGP is bezorgd:
“Het aantal inwoners loopt al jaren terug en bedrijven overwegen om de stad te verlaten. Het is nu
tijd om de handen nog verder uit de mouwen te steken. De provincie zal flink moeten blijven
investeren in het centrum, de haven en de infrastructuur.”
Groen investeren
Kardol blikt vooruit naar de toekomst: “De haven is al sinds jaar en dag de belangrijkste
economische motor van Den Helder. Daarom zijn blijvende (groene) investeringen hier van groot
belang. Daarnaast biedt de uitbreiding van het havengebied prachtige kansen om te werken aan
duurzaamheid door bijvoorbeeld het gebruik van windenergie.”
Infrastructuur
Bij uitbreiding van het havengebied hoort ook de verbetering en optimalisatie van de infrastructuur
rondom Den Helder. Een haven is namelijk altijd onderdeel van een grotere transportketen. Kardol:
“Het is zinloos om te investeren in de haven, als je niet investeert in verdere
transportmogelijkheden. Zowel het Rijk als de provincie en gemeente moet de totale transportketen
faciliteren. Zo wordt werkgelegenheid, leefbaarheid en duurzaamheid in Den Helder gestimuleerd.
Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein (RHB) te Anna Paulowna
De provincie is voorzitter van de stuurgroep RHB. Reeds in februari 2010 hebben juristen de
stuurgroep gewezen op problemen rond de samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst is
op 5 maart 2008 is getekend door de gemeente Den Helder, de gemeente Anna Paulowna, NHN
Vastgoed BV en Heijmans Vastgoed Realisatie BV. Pas vorige week, op 20 januari 2011, is met de
deelnemers gesproken over een vernieuwde aansturing van het project RHB. Kardol: “En nu aan de
slag en zorg ervoor dat het RHB er zo snel mogelijk komt. In het belang van de economie van de
gehele Kop van Noord-Holland”.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Johan Kardol via 06-21480124. Voor meer informatie over de CU-SGP
Statenfractie kijkt u op www.noordholland.christenunie.nl
Het verkiezingsprogramma 2011-2015 en de kandidatenlijst van ChristenUnie-SGP zijn bijgevoegd. Meer informatie verkrijgbaar bij
campagneleider Piet Bras (p.f.bras@quicknet.nl).

