
❜❜Dat testen was wel telkens
gedoe, omdat ik daarvoor

naar Den Helder moest
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Den Helder ■ Voor het onderzoek
zijn 8000 raadsleden benaderd. De
onderzoekers hebben 1626 ingevul-
de vragenlijsten ontvangen. NOS en
de Vereniging voor Raadsleden con-
cluderen uit het onderzoek dat 15
procent van de raadsleden deze
raadsperiode te maken heeft gehad
met bedreigingen en geweld. Dat
gebeurt via e-mail, per post, via soci-
al media en telefonisch. Raadsleden
worden ook persoonlijk op straat

aangesproken, aangevallen, be-
dreigd en geïntimideerd. De onder-
zoekers zeggen dat het aantal be-
dreigingen drie keer zoveel is als bij
een soortgelijke peiling in 2015.

Diemen
Niet alleen burgers maken zich
schuldig aan bedreiging. In onder
andere Den Helder, Diemen, Friese
Meren, Hollands Kroon en Zaanstad
zeggen raadsleden dat zij zich be-
dreigd of geïntimideerd hebben ge-
voeld door het college van burge-
meester en wethouders. Fracties uit
beide gemeenten die door deze
krant zijn benaderd, zeggen niets te

weten van bedreigingen en intimi-
datie.

Burgemeester Rian van Dam van
Hollands Kroon neemt de zaak hoog
op: ,,Een scherp politiek debat moet
gevoerd kunnen worden. Bij poli-
tiek hoort een zekere druk van
standpunten uitwisselen, elkaar
overtuigen. Maar intimidatie en be-
dreiging horen daar absoluut niet
bij. Dat een of meerdere raadsleden
dit zo voelen, is niet de bedoeling en
neem ik heel serieus.” 

Zij heeft geen klachten van raads-
leden ontvangen. De burgemeester
gaat de fractievoorzitters vragen of
zij of hun partijgenoten zich in het
door de onderzoekers geschetste
beeld herkennen en of zij daarover
in gesprek willen gaan. 

Vrij
Van Dam: ,,Raadsleden moeten zich
vrij kunnen voelen om zaken als be-
dreiging en intimidatie te melden.
Want als er iets speelt, moet men
daarover kunnen praten. Onderwer-
pen als bestuurlijke integriteit ko-
men regelmatig aan de orde.’’

Burgemeester Jan de Boer van
Den Helder erkent dat het ’even
schrikken’ was, toen hij op de hoog-
te werd gesteld van de bevindingen
van de onderzoekers. ,,Ik heb die
signalen niet ontvangen. De griffie
ook niet. Ik keur elke vorm van be-
dreiging of intimidatie af.’’

De Boer had voor eind deze
maand al een afspraak staan met alle
fractievoorzitters. Dan komt het on-
derwerp zeker ter sprake. Via e-mail
of telefoon over het onderwerp pra-
ten is volgens hem niet handig. ,,Je

moet elkaar in de ogen kunnen kij-
ken.’’

Directeur Henk Bouwmans van
de Nederlandse Vereniging voor
Raadsleden, zegt dat zijn organisa-
tie hoopt dat colleges die in dit on-
derzoek worden genoemd vooral de
geuite signalen serieus nemen. ,,Wij
begrijpen tegelijkertijd dat dit las-
tig is als er sprake is van anonieme
uitingen. Juist als het gaat om ook
dit soort bedreigingen zien wij dat
het voor raadsleden vaak lastig is om
het aan de orde te stellen.’’
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Burgemeester Rian van Dam van Hollands Kroon
gaat fractievoorzitters vragen of er in hun partijen
mensen zijn die zich door het college bedreigd of
geïntimideerd voelen. Dat doet zij naar aanleiding
van een onderzoek van de NOS en de Vereniging
voor Raadsleden. Burgemeester Jan de Boer van Den
Helder is geschrokken van het nieuws.

❜❜Ik heb die signalen niet
ontvangen. De griffie ook niet. Ik
keur elke vorm van bedreiging of

intimidatie af

Den Helder ■ Met de sloop van De
Blauwe Stoep verdwijnt de laatste ho-
recagelegenheid uit de Koningstraat,
ooit het bruisende uitgaanshart van
Den Helder.
De komende dagen maken onder
meer de slopers van Oosterbeek korte
metten met het interieur en als dat is
gestript gaat vervolgens ook het
bouwwerk er zelf aan. Eigenaar Jack
Bregman was de laatste horeca-ex-
ploitant die er de brui aan gaf. Offici-
eel op 31 december, maar door de lock-
down al een paar weken eerder. 
Collega-kroegbazen waren al eerder
afgehaakt waardoor het noordelijk
deel van de Koningstraat een desolate
indruk achterliet. Als het aan de ge-
meente en Woningstichting Den Hel-
der ligt, komt daar snel verandering
in. Op de plek van De Blauwe Stoep ko-
men waarschijnlijk nieuwe wonin-
gen. FOTO REDMOUSE

STADSVERNIEUWING Uitgaanscentrum Koningstraat is met sloop Blauwe Stoep voltooid verleden tijd


