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Julianadorper Paul Jansen wil voor Geert Wilders’ partij in Helderse gemeenteraad

’Ik steun PVV maar ben geen racist of fascist’
door rien floris

’Er is zoveel onvrede
bij Helderse burgers’

D E N H E L D E R - Wilders wil vaste grond in Den Helder. Na
een bijeenkomst in Fort Kijkduin zijn nu gesprekken met
potentiële raadsleden voor zijn PVV gaande. Het moeten
er tien worden. Op een oproep in de Helderse Courant
voor PVV-ers in hart en nieren, om te praten over hun beweegredenen, komen slechts drie reacties binnen. Gerard-Jan Schouten trekt zich terug voor een gesprek. Mevrouw Sjaan Zeeman (81) is sympathisant, maar ziet zich
niet zelf in de gemeentepolitiek stappen. Paul Jansen wil
wél voor de PVV in de gemeenteraad.

Paul Jansen heeft een afspraak
met Fleur Agema van de PVV
die voor Den Helder de ’selectie’
doet. ,,Ze denken dat ze hier
een basis hebben onder de bevolking. Ik denk dat ze daarin
gelijk hebben’’, zegt de 55-jarige
oud-marineman in Julianadorp.
Nu actief als karateleraar, die
ook trainingen geeft in fysieke
en mentale weerbaarheid.

wers in 2001 heb ik wel een hekel aan moslims op zich gekregen. Ze lopen over ons als ongelovige blanke honden te blèren.
Mij maakt het niet uit of je nu
een Antilliaan of een Marokkaan of een gewone Nederlander bent. Als iemand van zijn
fiets wordt getrokken door een
tasjesrover, dan help ik iedereen.’’

Buitenlanders

VVD-stemmer

Hij betoogt tijdens het gesprek
graag een paar maal dat hij
geen fascist of racist is en in zijn
marinetijd wel eens met een Curaçaoënaar optrok. ,,Ik heb alleen een hekel aan buitenlanders die brutaal Nederland willen veroveren en zich niet aan
onze normen en waarden willen
houden. Zo’n probleem zou ik
ook met een Australiër hebben.’’
Het extreemrechtse imago
van Wilders en de PVV, daar
heeft hij het wel eens moeilijk
mee. ,,Ik ben centrum-rechts. Ik
ben geen racist of fascist. Maar
sinds de aanslag op de Twin To-

Vroeger was hij VVD-stemmer
en ook nog een blauwe maandag lid van de jongerenafdeling
JOVD. Maar dat was hem te veel
een vriendjesclub. ,,De PVV wil
nieuwe mensen die zich voor
honderd procent willen inzetten om de boel te veranderen.
Mensen met een beetje intelligentie ook graag. Nou, ik denk
dat ik daar bij hoor.’’
Jansen heeft vier noten op
zijn zang voor de PVV. ,,De reputatie van Den Helder. Die is
na de affaire met burgemeester
Hulman bergafwaarts gegaan.
Den Helder is een kaal en tochtig windgat, niet te bereiken en

bouwen ze op andere mooie
Sjaan Zeeman voelt zich
wat te oud (81) en te weinig plekken. Om die gaten zetten
ze schuttingen. Geen geonderlegd voor de gemeen- zicht.’’
teraad, al zou ze best wilMevrouw Zeeman wil een
len. Ze doet vrijwilligers- spoorverbinding naar Frieswerk in de Golfstroom. De land vanaf station Zuid, een
PVV is helemaal haar partij. boulevard, een pier in zee en
Het CDA, van huis uit mee
opgegroeid, heeft Sjaan Zeeman vaarwel gezegd.
,,Allemaal slap gepraat die
andere politieke partijen. Het
broeit al heel lang bij me. Dat
er wat moet gebeuren, maar
alleen doe je zo weinig.’’
Dat de PVV in de gemeenteraad komt, staat voor haar
als een paal boven water. ,,Er
is zoveel onvrede. Den Helder
zit vol met gaten waar is gesloopt en de nieuwe huizen

Julianadorper Paul Jansen heeft ambities om voor de PVV actief te worden in Den Helder.
ook nog ongezellig. Er moeten
meer terrassen komen. De gemeente maakt veel plannen, die
gaan allemaal niet door.’’

Veiligheid
Punt twee is de veiligheid. ,,Dat
is een groot probleem in Den
Helder. Laatst nog, had mijn

dochter twee jongens achter
zich aan. Die begonnen haar
aan te spreken. Ze hadden mij
niet in de gaten. Ik ben er tussen gaan lopen. Als hij haar met
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één vinger had aangeraakt, had
ik zijn klauw er afgetrokken.’’
Ook in Julianadorp is wat aan
veiligheid te doen. ,,Die hangjeugd bij winkelcentrum Dor-

per Weert die met de voetballen
tegen de ramen van de Chinees
schoppen. Ze blowen voor de
ingang van het winkelcentrum.
Ik erger me daar kapot aan.’’
Dan de ontsluiting van Den
Helder via het ’karrenspoor N9’.
,,Daar kan nog veel aan gebeuren. Maak die N9 vierbaans of
de N99, of allebei.’’
De burgerlasten zijn punt
vier. ,,In plaats van omhoog,
mogen die wel eens een keertje
omlaag gaan. De huizenprijzen

een kuuroord voor de toeristen. ,,Er is hier niet eens een
surfschool en zeilschool terwijl we rondom in het water
zitten.’’
Ook zij heeft noten op de
zang over ’allochtonenbeleid’.
,,Laat ze die treitermarokkanen maar met het hele gezin
terug sturen. Gewoon als
voorbeeld. Er is een strakke
hand nodig. De politie is
bang voor de Antillianen die
staan te dealen bij de flats. Er
moet de bezem doorheen.’’

dalen, maar de WOZ-waarde
gaat omhoog. Dat klopt niet.’’
Of dat de PVV allemaal gaat
lukken, is maar de vraag.
,,Vertaalt naar de landelijke
peilingen zou de PVV in Den
Helder 4 tot 5 zetels kunnen
krijgen. Dan zijn we een van de
grotere fracties en kun je de
Helderse politiek een aardige
draai geven. Misschien moeten
wij in de gemeenteraad ook
compromissen sluiten.’’

Oud-wethouder Frank Verveld bewaart goede herinneringen aan Nieuwediep

Helderse stemmen nodig voor Eurozetel
door ronald den boer

- Hij was slechts
zeven á acht maanden wethouder in Den Helder, maar bewaart goede herinneringen aan
die tijd. En hoopt dat de liefde
wederzijds is. Want Frank Verveld kan wel wat steun van
Nieuwediepers gebruiken in
zijn poging een zetel in het Europees Parlement te bemachtigen.

DEN H ELDER

Verveld benutte deze week zijn
bezoek aan de marinestad om
meteen wat posters op te hangen en flyers neer te leggen.
Vijfduizend foldertjes heeft hij
laten drukken. Elke ambitie
heeft zijn prijs.

Tussenpaus
Frank Verveld trad in oktober
2005 aan als wethouder van
Den Helder. Hij was samen met
burgemeester Geke Faber en de
wethouders Evert Vermeer, Cor
Hienkens en Miriam Don tussenpaus. De stad moest uit de
bestuurscrisis worden getild.

Die had kort tevoren geleid tot
het vertrek van het volledige
college van burgemeester Jeroen
Staatsen en diens wethouders.
Frank Verveld woont in Bloemendaal. Maakte ooit deel uit
van de hoofddirectie van Campina en was financieel topman
bij Mars. Inmiddels is hij adviseur en lobbyist bij de Europese
Unie in Brussel en helpt hij bij
het opstarten van bedrijven.
In 2005 werd hij gevraagd
door oud-VVD-coryfee Robin
Linschoten, die op zijn beurt
was benaderd vanuit de Helderse VVD-afdeling. Of Verveld
wethouder wilde worden?

No-nonsense
Verveld, die wel VVD-afdelingsvoorzitter was in zijn woonplaats maar nooit in de gemeenteraad had gezeten, stemde toe.
In Den Helder ontpopte hij zich
als een no-nonsense bestuurder
met een direct taalgebruik.
,,Ik denk dat ik het best redelijk heb gedaan’’, blikt hij terug.
Hij draaide projectontwikke-

laar Dirk Lips met zijn Cape
Holland de financiële duimschroeven aan en stelde directeur Gerard Bakker aan voor de
Oude Rijkswerf. Een benoeming die vanwege Bakkers salaris en diens indirecte connecties
met burgemeester Geke Faber
niet geheel zonder rumoer verliep. Verveld kan er nu wel om
glimlachen.

Affaire
Hij volgt vanaf de zijlijn nog
steeds de ontwikkelingen in
Den Helder.
,,Die affaire met burgemeester Hulman is natuurlijk funest
voor het imago. Den Helder
heeft dat niet verdiend. Als ik
hier wethouder was geweest
was die woonlastenvergoeding
nooit toegekend. Zeker niet
zonder schriftelijke toestemming van de Commissaris der
Koningin. Dat de wethouders
hem wilden helpen snap ik heel
goed. Dan had hij gewoon een
lening moeten krijgen. Desnoods tegen een lage rente,

Burgemeester zoekt
huurwoning in Polder
door lydia jasper

- Tussen zijn
woonplaats Andijk en Anna
Paulowna zit maar dertig kilometer, maar toch gaat Hans van
den Doel (54) op korte termijn
op zoek naar een huurhuis in
de Polder. Komende dinsdagavond wordt Van den Doel geïnstalleerd als burgemeester van
Anna Paulowna.

A N N A PAU L O W N A

De tuin in Andijk ligt er fraai
bij. Dankzij zijn vrouw Anke,
geeft Van den Doel eerlijk toe,
want die heeft groene vingers.
Zijn dochter Jorien (25) en zoon
Bart (21) zijn inmiddels het huis
uit, maar de woning gaat voorlopig niet in de verkoop. Logisch natuurlijk, want de bestuurlijke toekomst van Anna
Paulowna ligt nog open en
daarmee dus het lot van de
nieuwe burgemeester.
Van den Doel is niet van plan
om alleen op de winkel te passen, want dan had hij wel in
Andijk kunnen blijven wonen.
,,Om binding met een gemeente
te krijgen, moet je dichtbij de
gemeenschap leven.’’

Favoriet
Van den Doel was van de 22 sollicitanten veruit favoriet. Wellicht vanwege zijn ervaring bij
het openbaar bestuur, maar ook
maakte hij van dichtbij de inmiddels ingezette fusie mee van
Andijk met Wervershoof en
Medemblik. Al sinds 1998
neemt hij een zetel in de raad in
en vanaf 2001 mag hij zich fractievoorzitter van de VVD noemen. Een jaar later werd hij vi-

Burgemeester Hans van den Doel.
cevoorzitter van de gemeenteraad van Andijk.
Ook was hij gedurende anderhalf jaar wethouder en vervulde
de functie van locoburgemeester. ,,Dat waren tropenjaren.
Want ik werkte daarnaast nog
vier dagen per week bij het
Openbaar Ministerie. Omdat
het een afzienbare periode was,
heb ik het gedaan.’’
Van den Doel, geboren in Alkmaar, begon zijn loopbaan bij
de politie. In 1999 kreeg hij een
baan bij het Openbaar Ministerie van Leeuwarden. De laatste
3,5 jaar werkte hij als hoofd bedrijfsvoering van regioparket
Zwolle-Lelystad en in 2008
kreeg hij daar tevens het parket
Almelo bij. Goed voor zo’n
70.000 kilometer per jaar.
Het is altijd zijn wens geweest om burgemeester te wor-
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den. Toen hij Anna Paulowna in
het vizier kreeg, zag hij een buitenkans. ,,Ik zie mezelf eerder
als burgervader van een kleine
dan van een grote gemeente.
Ook staat de Noord-Hollandse
nuchterheid me aan.’’

Spijkerbroek
In spijkerbroek woonde hij in
februari reeds een raadsvergadering bij en kampeerde hij met
zijn vrouw in Anna Paulowna
tijdens de Bloemendagen.
Anna Paulowna moet op de
kaart worden gezet. Van den
Doel ziet legio kansen. ,,Op het
gebied van recreatie, maar ook
bij projecten als Kooyhaven en
het winkelhart van Kleine Sluis.
Door de werkgelegenheid omhoog te krikken, kan Anna Paulowna haar ambities omzetten
in iets tastbaars.’’
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want je hoeft ook weer niet
meteen de hoofdprijs te vragen.’’
Maar Verveld is geen wethouder. Hij hád het overigens wel
kunnen zijn. ,,Ik was na de verkiezingen beschikbaar en ook
gepolst door de VVD, maar de
partij gaf uiteindelijk toch de
voorkeur aan Bernard Fritzsche
en Linda Rose Smit.’’
Verveld vertrok weer. Zonder
aanspraak te maken op wachtgeld. Dat was vooraf zo afgesproken. ,,En daar heb ik me
aan gehouden. Ik heb een
schoon geweten. En Den Helder
170.000 euro bespaard.’’

Weer wethouder?
En als hij wordt gevraagd voor
de volgende periode als wethouder? ,,Dan wil ik dat wel
overwegen.’’
Dat wil zeggen: als hij niet in
het Europees Parlement komt.
De kans daarop is niet zo groot,
zo realistisch is hij wel.
,,Ik sta 21e. We hebben nu
vier zetels. De VVD mag blij

zijn als ze die houdt.’’
Maar wie niet waagt die niet
wint: ,,Ik heb zo’n vijftienduizend voorkeurstemmen nodig.
Onmogelijk is dat niet. Toine
Manders stond ook ooit op de
21e plaats en kwam toch in het
parlement.’’
Verveld ziet ontegenzeggelijk
het belang van Europa voor de
Nederlandse economie.

Vrije markt
,,Een vrije markt voor diensten,
zoals transport, de zorg en
energie is essentieel. Concurrentie levert lagere prijzen op. Iedere Nederlanders is tweeduizend euro beter af dankzij Europa. Tegelijkertijd moeten we
af van dat rare rondpompen van
subsidies. Duitsland krijgt zes
miljard euro voor arme regio’s,
Nederland driehonderd miljoen.’’
Of Den Helder iets aan hem
heeft als hij in het Europarlement zit? ,,Ik denk dat het
nooit slecht is als je een lijntje
hebt met Brussel.’’

Oud-wethouder Frank Verveld hoopt ook in Den Helder voorkeurstemmen voor het Europees Parlement
te verwerven.
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’Ik ben niet bezig met huidskleur’
eert van de vraag of het feestprogramma nog wel door kan
gaan die middag tot de overweging of de vlag op het gemeentehuis halfstok gaat of weggehaald moet worden.’’
In haar eerste maand hoorde
ze ook over een bizar ongeval in
de gemeente waarbij het slachtoffer een aanval van een stier
niet overleefde. ,,Een stier brak
los en verpletterde de man. Dat
heeft er bij mij wel ingehakt.
Het was niet alleen een vrij ongebruikelijk bericht, maar ook
nogal heftig.’’

door lydia jasper

- Het aftellen is begonnen voor Joyce
Sylvester (43) uit Naarden. Op
tweede pinksterdag heeft de
waarnemend burgemeester
van Anna Paulowna de pieper
nog mee en vanzelfsprekend
is zij een dag later bij de installatie van haar opvolger
Hans van den Doel. ,,Daarna
ga ik op de bank met mijn
zoontje Yuan ’Mulan’ kijken.
Dat heb ik ’m al zolang beloofd, maar daar heb ik aldoor geen tijd voor gehad.’’

A N N A PAU L O W N A

Na acht maanden waarnemerschap zegt Sylvester de Polder
vaarwel. Het waren drukke
maanden – het burgemeesterschap combineerde ze onder
meer met haar werk als senator
in Den Haag en het leiden van
organisatieadviesbureau Spirit
– en ze maakte lange dagen.
Als enige donkere vrouwelijke burgemeester van Nederland
trok ze de aandacht. Voor haarzelf zijn beide zaken echter
nooit leidend geweest. ,,Ik heb
contact met mensen, ik ben niet
bezig met huidskleur. Ik heb
dingen gedaan die ik te doen
had, dat heeft meer te maken
met karakter.’’
Toen ze op het station als
burgemeester Sinterklaas welkom heette, leverde dat haar na
afloop wel enkele negatieve reacties op. Dat ze zich daar niet
voor had moeten lenen. Opmerkelijk is dat in de Polder niemand problemen had met haar
aanwezigheid, maar dat de respons uit Amsterdam Zuid-Oost
kwam. ,,Hele verhalen die ik
niet kon volgen. Sinterklaas is
toch een volksfeest?’’
Haar gevoel voor verhoudin-

Feestjaargetijde

Burgemeester Joyce Sylvester, tijdens een cursus reanimatie met collega’s uit de regio. A
gen zorgde ervoor dat ze dicht
bij de mensen stond. Met een
weblog waarbij ze belangstellenden op de hoogte hield van
haar bevindingen en activiteiten. Ze is waarschijnlijk de eerste burgemeester van Anna Paulowna geweest die liedjes meezong tijdens schoolbezoeken.

Boomplantdag
,,Tijdens boomplantdag zag ik
dertig kinderen in ganzenpas
naar me toe lopen. Dan kun je
wel een toespraak gaan houden,
maar daar zitten ze niet op te
wachten. Dus we hebben een
spel over een boom gespeeld.’’

Ze merkte dat mensen die genaturaliseerd werden het wel
prettig vonden dat ze door een
allochtone burgemeester werden toegesproken.
Toen ze in oktober vorig jaar
arriveerde, werd ze gelijk gedwongen te handelen. Hevige
regenval zorgde voor wateroverlast door de gemeente en Sylvester toog onmiddellijk naar de
Noordkop om te coördineren en
waar nodig te assisteren. Ze regelde zaken, maar was er ook
om een luisterend oor te bieden
aan mensen die getroffen waren. ,,Ik bezocht onder meer
een woning aan de Molenvaart.
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Ik ben daar deze week expres
weer langs gereden en van de
bewoners kon ik meteen een
kijkje nemen hoe het er nu uitzag. Voor mij is het daar begonnen, dus ik vond dat ik daar
ook afscheid moest nemen.’’
Het was de eerste calamiteit,
maar zeker niet de laatste in
haar acht maanden waarnemerschap. Tijdens Koninginnedag
trof ze passende maatregelen
nadat ze op de autoradio over
het drama in Apeldoorn vernam. ,,Het was puur toeval dat
ik nog in Anna Paulowna was.
Op dat moment moest het college besluiten nemen. Dat vari-

De Polder in het voorjaar heeft
haar hart gestolen. ,,Het ziet er
echt heel anders uit dan in het
najaar. Op z’n best. Echt een
feestjaargetijde met bloeiende
velden en evenementen als
Bloemendagen en Lentetuin.’’
Zij roemt bovendien de gemeenschapszin en de sociale cohesie binnen de Polder. ,,Mensen zijn betrokken. Er is een
rijk verenigingsleven.’’
Maar al met al heeft ze niet
gesolliciteerd op de vacature
van burgemeester. ,,Dat heeft
een pragmatische oorzaak. Als
ik mijn werk voor de Eerste Kamer en andere activiteiten in de
Randstad wil combineren met
mijn gezin, dan moet ik mijn
reistijd beperken. Ik reed nu dagelijks de goede kant op, zelfs al
moest ik vroeg op en was ik laat
thuis. Kriskras door de files
heen rijden, zie ik niet zitten.’’
Ze gaat met een goed gevoel
weg.
,,Anna Paulowna is een gemeente met potentie. Met enorme kansen om zichzelf op de
kaart te zetten. Vooral op het
gebied van recreatie.’’

