
In gesprek met Vice-Admiraal Borsboom
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2
postadressen
Hoofdkantoor Postbus 90, 1780 AB Den Helder
bezoekadressen
Hoofdkantoor Middenweg 159, 1782 BE Den Helder
Woonplein Middenweg 159, 1782 BE Den Helder
openingstijden
Woonplein Middenweg 159, 1782 BE Den Helder
Maandag t/m vrijdag 09.00 - 16.30 uur
Kassier Middenweg 159, 1782 BE Den Helder
Maandag t/m vrijdag 09.00 - 16.00 uur
telefoon-/faxnummers
Hoofdkantoor telefoon 0223 677 677
Fax 0223 633 505
reparatieverzoeken 
Telefoon 0223 677 677
website Woningstichting Den Helder 
www.wsdh.nl

wijkmeesters ’t Wijkhuis
Texelstroomlaan 5, 1784 EA Den Helder 
Telefoon 0223 740021 
telefonisch spreekuur 8.30 - 9.30 uur
aanwezig 10.00 - 11.00 uur
glasschade 
Alleen als u via Woningstichting
Den Helder een glasverzekering heeft,
glasschade melden bij: 0223 677 677
geiser en centrale verwarming
Klachten melden bij Energie Service
Noord West: telefoon 0223 635 545
overige zaken 
Voor alle verdere vragen en informatie 
kunt u bellen naar het hoofdkantoor 
van Woningstichting Den Helder,
telefoon 0223 677 677 
of mailen naar: info@wsdh.nl

wegwiJzeR wOningstichting

WWW.shbdeNhelder.Nl

secretariateN WijkcOmmissies vaN de stichtiNg huurdersbelaNg deN helder

Wijkcommissie 1 
(stad binnen de linie-oost)
p/a de heer a.t.a. van den broek
sluisdijkstraat 82
1781 ej den helder
tel. 0223 - 72 12 54
atadupantalon@gmail.com

Wijkcommissie 2 
(stad binnen de linie-west)
p/a mevrouw c.h.m. lempens
O. van Noortstraat 65
1782 Xl den helder
tel. 0223 - 62 12 63
chm.lempens@quicknet.nl

Wijkcommissie 3 
(Nieuw den helder-west + huisduinen)
p/a de heer h.a.j. smeets
duinroosstraat 85
1783 gb den helder
tel. 0223 - 62 76 21
hajsmeets@quicknet.nl

Wijkcommissie 4
(Nieuw den helder-oost)
p/a de heer j. de vries
Waalstraat 37
1784 vt den helder
tel. 0223 - 75 05 41
vries2026@hotmail.com

Wijkcommissie 5
(de schooten-west)
p/a de heer a.W.j. van Zon
Waterkeringsweg 13
1785 hv den helder
tel. 0223 - 63 16 08
arthur.zon@quicknet.nl

Wijkcommissie 6
(de schooten-oost)
p/a mevrouw d.c.a. van der Pluijm-Noordergraaf
h. baskeweg 20
1785 mk den helder
tel. 0223 - 63 52 40
dvanderpluijm@hetnet.nl

Wijkcommissie 7
(julianadorp)
p/a de heer j.r. koudijs
middelzand 4602
1788 jl julianadorp
tel. 0223 - 69 01 60
j.r.koudijs@hccnet.nl

Wijkcommissie 8
(callantsoog)
p/a mevrouw g.m.t. van dijk-schouten
van brederodestraat 18
1759 vj callantsoog
tel. 0224 - 58 21 88
gmt.vandijk@quicknet.nl

Secretariaat Stichting Huurdersbelang
den helder
p/a de heer W. van der ham
van brederodestraat 14
1759 vj callantsoog
tel. 0224 - 58 17 53
w.vd.ham@quicknet.nl

Duurt uw maand te lang?
Het geld is te snel op?
Misschien kunnen wij u helpen!

Maak vrijblijvend een afspraak 
voor informatie over 
financiële begeleiding.

Oplossen kunnen we niet, wel 
een helpende hand aanbieden.

Tel. 0223-677677 afdeling incasso 
Woningstichting Den Helder
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redactie/cOmmissie
Marion van den Broek
henk everhardus
Jaap Koudijs
sander Quartel

redactie eN PrOductie
Bureau53 

grafische vOrmgeviNg
Bureau53

redactie adres
Woonmagazine
Postbus 366, 1780 AJ Den Helder
Telefoon 0223 610 101
Fax 0223 610 222
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Brede school 
De Poolster 
aanwinst voor 
Den Helder
Aan de Pasteurstraat vordert de bouw van de brede school De Pool-

ster gestaag. Als de deuren van het multifunctionele gebouw komend 

schooljaar opengaan, dan kunnen hier dagelijks 450 kinderen terecht 

in het basisschoolonderwijs en 100 kinderen in de dagopvang. In het 

gebouw vinden de basisscholen De Verrekijker en De Windwijzer hun 

onderkomen naast Stichting Kinderopvang Den Helder. Met de bouw 

van De Poolster realiseert Woningstichting de derde brede school 

van Den Helder.

Bij de bouw van de brede school is rekening gehouden met een even-

tuele groei of afname van het aantal kinderen. Naast de leslokalen 

voor de basisscholen en opvangruimte voor de kinderopvang beschikt 

De Poolster over een eigen gymnastieklokaal. Verder heeft de brede 

school het frissescholen concept, waardoor de kinderen 

in een verantwoorde omgeving les krijgen en opgevangen worden. 

Naast de dagelijkse activiteiten onder schooltijd is het de bedoeling 

dat De Poolster ook ruimte biedt voor ouders en andere volwasse-

nen met een op hen toegespitst programma. Op die manier moet de 

brede school een rijke speel-leeromgeving worden, waar kinderen en 

volwassenen elkaar kunnen ontmoeten en leerkrachten hun expertise 

kunnen delen met de pedagogische medewerkers. Zo is De Poolster 

met recht een brede school. 

Voorstel 
lyceum koop-

regeling De verbouwing van de Zeevaartschool is in volle gang: het be-

staande gebouw wordt hersteld en aan de noordkant wordt een 

nieuw stuk aangebouwd. De realisatie van de aanbouw liep enige 

vertraging op door de vorstperiode, maar inmiddels is de funde-

ring aangebracht.  De herstelwerkzaamheden van het bestaande 

gebouw verlopen voorspoedig. Speciaal aandacht krijgt de restau-

ratie van de oude hal: met het aanbrengen van tegellambrisering 

tegen de wanden en stucwerk op de plafonds wordt de hal in oude 

luister hersteld. 

Verbouwing 
Zeevaartschool

U

Geplande oplevering is 1e kwartaal van 2013. De belangstelling 

is groot. Degenen die het appartement van hun voorkeur in het 

Lyceumhof willen kopen maar dit pas durven te doen nadat hun 

huidige woning is verkocht lopen het risico dat het appartement 

van hun keuze niet meer beschikbaar is op het moment dat zij hun 

huidige woning verkocht hebben. Speciaal voor deze kopers doen 

wij het volgende aantrekkelijk aanbod: 

U betaalt in een keer het eerste bouwtermijn. Dat is 35% van de totale 

aankoopsom van het appartement  de overige 65% betaalt u pas 

wanneer uw huidige woning verkocht is. Uiterlijk twee jaar na tekenen 

van het koopcontract dient de volledige koopsom te worden voldaan.

Uw voordelen:

U kunt op korte termijn het door u gewenste appartement vastleg-

gen en met de aannemer afspraken maken over in de bouw mee te 

nemen meer- en minderwerk 

Tot twee jaar na het betalen van de eerste bouwtermijn hoeft u de 

tweede en latere bouwtermijnen niet te betalen zolang uw huidige 

woning niet is verkocht. Gedurende deze twee jaar kunt u desgewenst 

gebruik maken van de regeling dubbele hypotheekrenteaftrek 



Bent u al wezen kijken in de modelwoning van De Werviaan in het 

stadshart? Wat u dan onmiddellijk op zal vallen, is de hoge kwaliteit 

van de bouw, de gebruikte materialen en de moderne maar toch 

historiserende stijl van de nieuwe woningen. Gelukkig kunt u ook 

twee modelwoningen bekijken, zodat u een goede indruk krijgt van 

de beschikbare ruimte en alle mogelijkheden in De Werviaan. De 

open dagen zijn iedere eerste en derde zaterdag van de maand van 

11 uur tot 12.30 uur. De ingang van de modelwoningen is aan de 

Molenstraat en de Werfstraat.

Bij aankoop van een woning in De Werviaan kunt u gebruik maken 

van de aankoopgarantie voor uw huidige woning. Een belangrijke 

voorwaarde hierbij is dat uw woning in de gemeente Den Helder 

ligt en dat de nieuwe woning minimaal € 50.000,- duurder is dan 

uw huidige woning. 

Meer informatie over wonen in De Werviaan en de aankoop-

regeling is te verkrijgen bij de verkopend makelaar Jongewaard 

Meijer NVM Makelaars aan de Middenweg 159a te Den Helder,  

tel. 0223 - 612230. Kijk ook op de website www.dewerviaan.nl
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eindelijk was het zover: in december 2011 werd de vroegere 

coffeeshop Amigo aan de seringenlaan in nieuw Den helder 

gesloopt. Daarmee kwam een eind aan een jarenlange frustratie 

van buurtbewoners, gemeente en Woningstichting, omdat het 

vervallen pand beeldbepalend was bij de entree van Jeruzalem-

buurt. om de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de wijk te 

vergroten, komt op dezelfde plek openbaar groen.

Pia Bruin - wethouder wijkgericht werken en stedelijke vernieuwing 

- en Robbert Waltmann - directeur van Woningstichting Den Helder 

- verrichtten de eerste sloophandeling. Met de sloop van Amigo gaat 

een lang gekoesterde wens van buurtbewoners, Woningstichting en 

de gemeente in vervulling. De troosteloze aanblik van het in verval 

geraakte pand was velen dagelijks een doorn in het oog. De aankoop 

en sloop van de voormalige coffeeshop door gemeente en Woning-

stichting en het opnieuw inrichten van de plek past in het plan om 

van Nieuw Den Helder een fijnere woonwijk te maken. De gemeente, 

Woningstichting, partners en bewoners hebben een programma op-

gesteld om er met elkaar voor te zorgen dat de wijk er netter uit gaat 

zien. Ook moeten meer bewoners actief meedoen aan activiteiten in 

de wijk en zullen bewoners begeleid worden naar werk. 

Ook achter de voordeur wil de gemeente samen met instanties ‘pro-

bleemgezinnen’ helpen hun moeilijkheden zo goed mogelijk op te 

lossen. Dit gebeurt volgens het principe ‘één gezin, één plan’. Voor 

het uitvoeringsprogramma ‘Sociale aanpak Nieuw Den Helder’ is een 

miljoen euro beschikbaar door het Rijk. 

De Werviaan wordt prachtig

Een nieuw begin voor Jeruzalem

Coffeeshop Amigo 
eindelijk gesloopt

T



Vice-admiraal Borsboom is de commandant Zeestrijdkrachten. 

Dit betekent dat hij de vlootvoogd is van de koninklijke marine. 

Als hoogste marinemilitair is hij er verantwoordelijk voor dat het 

geheel van eenheden mariniers (zeesoldaten) en marineschepen 

gereed is voor inzet in een operatie. hij is daarbij verantwoor-

delijk voor zowel het personeel als het materieel.

eigenlijk wilde hij biochemie gaan studeren. een vriend van hem 

ging echter naar de marine en dat leek hem wel avontuurlijk, al 

wist hij er helemaal niets van. hij werd goedgekeurd en is toen op 

een oude fiets vanuit Den haag naar Den helder gereden. om er 

niet meer weg te gaan. Woonmagazine spreekt op zijn mooiste 

plekje van de stad - de zevende etage van de admiraliteit in de 

Albatros op de nieuwe haven - met hem over de relatie tussen 

de marine en Den helder en over zijn visie op de ontwikkelingen 

in zijn stad.  

Hoe ziet u de verhouding tussen de Koninklijke Marine en 

Den Helder?

De verhouding tussen Den Helder en de marine is van vitaal belang 

voor beide partijen. Een oude relatie die naar mijn gevoel steeds 

sterker wordt. In de week dat ik aantrad als commandant van de zee-

strijdkrachten trad burgemeester Koen Schuiling ook aan. We hadden 

meteen de eerste weken al heel nauw contact en vervolgens kwamen 

ook steeds nauwere contacten tussen mij en mijn medewerkers met 

burgemeester en wethouders en ook met de raad. We hebben het 

contact geïntensiveerd en veel meer de gemeente opgezocht. Dit 

elkaar bewust opzoeken is overigens geheel wederzijds en dat is een 

goede zaak waar we nu de vruchten van plukken. 

We hebben ideeën over en weer op het gebied van de drie O’s. Hoe 

kun je op het gebied van Onderhoud, Opleidingen en Ontwikkelen 

civiel en militair beter op elkaar binden. Er gebeurt natuurlijk best veel 

maar de vraag is natuurlijk of het allemaal op elkaar is afgestemd. We 

willen - en moeten dat ook - marinecapaciteit gebruiken voor andere 

partijen. Het is niet helemaal nieuw, maar we zetten wel door op dat 

spoor. Ons bedrijf is een one stop shop, bij voorkeur ook voor andere 

partijen. Dan kunnen we het werk hier in Den Helder concentreren en 

niet weg laten vloeien. De marine is en blijft in mijn visie de grootste 

werkgever in Den Helder.

Hoe belangrijk is het voor de marine om een aantrekkelijke 

woon- en werkomgeving te hebben?

Ontzettend belangrijk. Onze wervingskracht zit in de mogelijkheden 

om bij de marine met goed materiaal te werken, de opleidingskansen 

die je bij ons hebt, maar natuurlijk ook een prettige werk- en woon-

omgeving. In de tijd dat het moeilijk was om IT-ers (informatie- techn-

nologen) te krijgen, ben ik vanuit de marine ook een hele campagne 

gestart om te laten zien wat we in Den Helder allemaal in huis hebben.

6

Vice-admiraal Borsboom
In gesprek met 
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Wat vindt u van de nieuwbouwplannen in Den Helder?

Ik kijk met enthousiasme naar de plannen die er voor Den Helder 

liggen. Ik woon hier nu 34 jaar, eerst een tijd op het KIM en toen 

‘echt’  in de stad zelf. Mijn vrouw en ik zijn hier ook getrouwd. Ik heb 

veel zien veranderen ten positieve, omdat er een aantal mensen is 

geweest met visie hoe je echt dingen kunt veranderen. Ze hebben 

niet altijd de medewerking gekregen die ze verdienden, maar heb-

ben toch doorgezet.

Ik vind dat Woningstichting een heel belangrijke rol daarin speelt. Kijk 

eens naar het Duinpark, dat is zelfs in heel Nederland een voorbeeld 

van stadsontwikkeling en stadsvernieuwing. Als we op die weg door 

kunnen gaan, dan maak je ook echt iets van de stad. 

De economie zit natuurlijk op dit moment ontzettend tegen en wat 

absoluut niet helpt is leegstand van veel winkels. Voor je het weet, zit 

je wat dat betreft in een negatieve spiraal. Dan heb je de woonkant 

wel goed voor elkaar, maar heb je niet de winkels die je als stad 

nodig hebt. Prettig leven is natuurlijk goed wonen, maar ook in een 

omgeving waar je prettig uit kunt gaan en winkelen. 

Als inwoner zie je nu het verschralen van het winkelbestand. Dat 

gebeurt helaas in een hoog tempo. Je moet er volop op inzetten hoe 

je dit tegen gaat. Op het moment dat het tegenzit, moet je je klaar 

maken voor de volgende slag. Diegene die dan goed gepositioneerd 

is, gaat de vruchten plukken. Of het nu om een onderneming gaat of 

om een stad. Anticyclisch denken en nu de vlucht naar voren maken.

Op Willemsoord moeten we ook echt doorpakken. Het begint wel 

meer te komen, zeker als de haven steeds beter gevuld raakt met 

schepen. Dan krijgt het smoel en wordt het zichtbaar. Het grote ter-

rein tot leven weten te brengen is echter een van de belangrijkste 

uitdagingen om Willemsoord succesvol te maken. 

Wat zijn de kansen voor het bedrijfsleven bij de marine?

Er zijn kansen genoeg. We kijken naar alle varianten, van inbesteden 

tot uitbesteden. Het is nu al zo, dat heel veel bedrijven ondersteu-

ning geven aan de marine. Ik zei het hiervoor al: de marine is en 

blijft in Den Helder de grootste werkgever. Dat  laatste zeg ik ook 

met nadruk. Je ziet wel eens verhalen dat er nu opeens een enorme 

reductie van de marine hier is. Er is natuurlijk een aantal schepen 

uit dienst en er is minder staf, maar het is absoluut niet zo dat de 

marine hier weggaat. Integendeel

De marine heeft hard geknokt om De Kooy open te houden. Vanuit 

mijn denken uit operationele capaciteit - dat is mijn core business 

- is dit heel belangrijk. Het zorgt ervoor dat we efficiënt kunnen 

werken. Mede dankzij de regionale ondersteuning staat De Kooy 

en blijft het open. Het is ook heel belangrijk voor de regio wat we 

hiermee hebben bereikt. 

Voor het onderwijs is het heel belangrijk dat het KIM in Den Hel-

der blijft. Bovendien is het nu geaccrediteerd, waarmee het van 

academisch niveau is. We kunnen op basis hiervan ook andere 

kennisinstituten naar Den Helder halen. De plannen voor de vesti-

ging van Imares zijn natuurlijk ook geweldig. We hebben mensen 

die bijvoorbeeld stagelopen bij het marinebedrijf ook echt iets te 

bieden. Het marinebedrijf is namelijk een hoogwaardig technolo-

gisch bedrijf, niet alleen als je het vergelijkt in de regio, maar voor 

heel Nederland. Ook internationaal staat de marine met een aantal 

technieken hoog genoteerd. 

Dat moet je ook koesteren, al wordt dit nog niet genoeg gezien. Ik 

was dan ook blij dat recent ook leden van de Helderse gemeenteraad 

een bezoek brachten aan het marinebedrijf om eens te zien wat er 

allemaal gebeurt. Een mooie gelegenheid om het beeld drastisch 

bij te stellen. Daar moeten we als marine nog veel actiever in zijn. 

We willen als marine Den Helder zo positief mogelijk neerzetten. Dat 

is ook eigen belang omdat we onze werknemers in een zo prettig 

mogelijk leefomgeving willen zien. 

Heeft u weleens overwogen om uit Den Helder weg te gaan?

Ja, wel eens. Dat was met name toen we hier al 20 jaar woonden en ik 

nadat ik een aantal jaren commandant van een fregat was geweest, 

werd overgeplaatst naar Den Haag. We zijn allebei - mijn vrouw en 

ik - geboren en getogen in Den Haag namelijk. Het was best wel 

wennen toen we van de grote stad naar Den Helder kwamen.

Wat uiteindelijk de doorslag heeft gegeven om hier te blijven wonen, 

was en is de kwaliteit van leven hier. Dat is belangrijk voor een gezin 

met kinderen die hier gewoon lekker buiten konden spelen en lekker 

ravotten in de duinen, op 500 meter van het strand, geen industrie 

in de zin van vervuiling, geen opstoppingen, etc...

Bovendien ligt Amsterdam op een uur rijden. Ik ben een groot opera-

liefhebber en sta in 60 minuten in de parkeergarage van de Stopera. 

Vergelijk maar:  als ik van de ene kant van Den Haag naar de andere 

wil, ben ik ook 50 minuten kwijt. Het zit gewoon vaak tussen de 

oren. Het is allemaal een kwestie van beleving. Wij hebben het in 

Den Helder gewoon geweldig naar ons zin.



 

  

ELEKTROTECHNIEK DEN HELDER B.V.ELEKTROTECHNIEK DEN HELDER B.V.

Drs. F. Bijlweg 238 
1784 MC Den Helder 
Telefoon (0223) 63 77 74

Website: www.taylor-et.nl
E-mail: info@taylor-et.nl

KEMA CERTIFICAAT

BRL 6000

•	Elektrotechniek																																				

•	Telefonie																																							

•	Toegangscontrole																										

•	Datacommunicatie	

•	Brandmelding

•	Bewaking

•	Inbraaksignalering

•	Camera-observatie	

Clean & Basic B.V. is het schoonmaakbedrijf 
in de regio voor reguliere schoonmaak en 
specialistische reiniging. 

Onze mogelijkheden zijn eindeloos.

Wij denken graag met u mee in oplossingen. 
Onze activiteiten bestaan uit het dagelijks 
schoonmaakonderhoud van kantoor- en 
winkelpanden, scholen, bedrijfsgebouwen 
en instellingen, ontruimingen, 
calamiteitendiensten, enzovoort.

Onze uitvoerende personeelsleden 
zijn VCA* gecertifi ceerd. 

www.clean-basic.nl 

Clean & Basic Den Helder B.V. Tel: 0223 - 668152
Handelskade 1 Fax: 0223 - 661197
1785 AC  Den Helder info@clean-basic.nl

Clean & Basic
• Schoonmaakdiensten
• Ontruimingen
• Calamiteitendiensten

FIRST  QUALIT
Y

FIRST  QUALITY

GUARANTEE



Twee royale koopappartementen

Op de tweede etage komen naar verwachting twee gelijkvloerse koop-

appartementen. Beide appartementen beschikken over een royaal op 

het zuidwesten gelegen terras. 

De appartementen zijn ruim: de woonoppervlakte is circa 150m² en 

de oppervlakte van het buitenterras is ongeveer  55 m². Op de begane 

grond bevinden zich de privé bergruimtes voor fietsen en opslag. Het 

complex voorziet in een lift en trappenhuis.

Voor de auto is er een mogelijkheid om op het nabijgelegen terrein van 

de Werviaan aan de Californiestraat een parkeerplaats te huren voor 

een bedrag van € 35,= per maand.

18 zorgeenheden

Op de begane grond en eerste verdieping komen totaal 18 zorgeen-

heden. ’s Heeren Loo regelt de toewijzing van deze woningen. Meer 

informatie over de toewijzing van deze woningen en over de mogelijk-

heid voor de bewoners van de koopappartementen om bij ’s  Heeren 

Loo zorg in te kopen kunt u opvragen bij ’s  Heeren Loo: 

telefoonnummer (0800) 3555555.

Voortgang bouw

De bouw begint in het tweede kwartaal 2012. Westerwaard Wonen 

Den Helder gaat uit van een bouwtijd van 12 maanden.

Verkoopprijzen en meer informatie

De verkoopprijzen zijn medio 2e kwartaal 2012 bekend. Nadat de 

prijzen vastgesteld zijn begint verkoop. Jongewaard Meijer NVM  

Makelaars verkoopt de woningen voor Westerwaard Wonen. 

De makelaar is telefonisch bereikbaar op nummer (0223) 612230 

In het tweede kwartaal gaat de verkoopwebsite online: 

www.melkfabriek.nl

Geïnteresseerd?

Meldt u vrijblijvend aan voor de nieuwsbrieven Melkfabriek. De vol-

gende nieuwsbrief verschijnt in het voorjaar van 2012. Hierin vertellen 

wij meer over de twee appartementen, de verkoopwebsite en de ver-

koopprijzen. Weet u anderen die ook de nieuwsbrieven over dit project 

willen ontvangen? Opgeven voor de nieuwsbrieven kan telefonisch 

via het algemene telefoonnummer van Woningstichting Den Helder: 

(0223) 677677.

Melkfabriek

Het woongebouw ‘Melkfabriek’ 

aan de Westgracht/

Molenstraat ligt midden in het 

centrum van Den Helder met alle 

voorzieningen op loopafstand. De 

bewoners van de koopapparte-

menten hebben de mogelijkheid 

(niet de verplichting!) om zorg in te 

kopen bij ’s Heeren Loo. 

NIEUWE PROJECTEN
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meer weten over dit nieuwbouwproject van Westerwaardwonen Den helder BV? 

Meldt u dan aan als belangstellende voor dit project. 

Vul deze bon in, knip hem uit en stuur deze in een 

ongefrankeerde envelop op naar: 

Antwoordnummer 1
1780 WB  Den helder. 

U ontvangt per project regelmatig een nieuwsbrief.

Project Melkfabriek

 

Naam:

Adres:

Email:

A



(advertentie)(advertentie)

www.peemanslot.nl 
Industrieweg 15 ,Den Helder, 1785AG , Tel  0223 634700   

Autobedrijf Peeman en Slot 
wenst u een fijne filmvoorstelling 

Meer dan 45 jaar de Citroën dealer van de noordkop. 

TECHNOLOGIE & VAKMANSCHAP 

    De nieuw Citroën DS5  



Verkiezingen wijkcommissies 2012
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In het vorige Woonmagazine hebben we uit-

gebreid aandacht besteed aan de kandidaat-

stelling voor de verkiezingen van de nieuwe 

wijkcommissies die in 2012 plaatsvinden. 

Inmiddels zijn de kandidateninterviews ge-

houden en is de kandidaatsvolgorde op de 

stembiljetten vastgesteld. Hierbij nog even 

een overzicht van belangrijke data voor het 

afronden van deze verkiezingen.

Woensdag 11 januari 2012
Installatie van de samenstellingscommissie, 

welke de kandidaatsvolgorde op de stembil-

jetten zal bepalen.

Woensdag 11 januari 2012
Het aanwijzen van een voldoende aantal 

personen uit de Samenstellingscommissie 

die de kandidateninterviews gaan houden 

door het dagelijks bestuur van de Stichting 

Huurdersbelang.

Woensdag 18 januari 2012 t/m 
dinsdag 31 januari 2012
Kandidateninterviews houden.

Woensdag 1 februari 2012
Het per wijk vaststellen van de volgorde van 

de kandidaten op het stembiljet.

Vrijdag 24 februari 2012
Toezending stembiljetten naar alle huurders.

Maandag 5 maart 2012
Uiterste datum waarop ingevulde stembiljet-

ten ingeleverd moeten zijn.

Woensdag 7 maart 2012
Telling stemmen door de leden van het 

stembureau en (voormalige) Wijkcommis-

sieleden, die zelf geen kandidaat zijn.

Maandag 12 maart 2012 
Verzenden verkiezingsuitslag naar alle 

kandidaten.

Vóór maandag 2 april 2012
Bekendmaking verkiezingsuitslag aan alle 

huurders.

Maandag 2 april 2012
Installatiebijeenkomst van de nieuw 

verkozen wijkcommissies.

A

Om dat prettige wonen voor iedereen in de 

wijk mogelijk te maken is Maria erg actief. Zo 

kwam ze op voor de kinderen in de buurt, na-

dat nieuwkomers onterecht zeurden over het 

speellawaai. “Ja, kinderen moeten toch ge-

woon lekker op straat plezier met elkaar kun-

nen hebben?!’ Momenteel maakt ze zich erg 

druk om het zwerfvuil in de buurt. Maria: ‘Het 

is ongelooflijk hoe gemakkelijk mensen troep 

op straat gooien. Vooral de militairen die op 

weg van en naar Fort Erfprins zijn, maken er de 

laatste tijd een potje van.’ Dus wat deed Maria 

afgelopen week? Ze verzamelde alle troep en 

legde dat in het midden van de toegangsweg 

naar Erfprins. De reactie van de leiding van 

Erfprins kwam al toen ze nog bezig was, dus 

haar aanpak werkte prima. Een schone woon-

omgeving - wegen maar ook water - staat hoog 

op het verlanglijstje van Maria. ‘We hebben een 

prachtige stad - maar die moet wel zo schoon 

mogelijk zijn.’

Over de samenwerking met Woningstichting 

Den Helder is ze lovend. ‘Als wijkcommissies 

kunnen we echt bij Woningstichting terecht. Je 

kunt daadwerkelijk iets bereiken en dat geeft 

ons veel voldoening. Ik moet echt de compli-

menten aan Woningstichting geven over de 

transparantie en de goede samenwerking - tot 

en met de top. Het gaat echt super. en geloof 

me: ik zou het ook zeggen als het niet zo was!’

Op de foto de verkiezingscommissie 

van links naar rechts: Willem van der Ham, 

Theo Krol en Jaap Koudijs

Enthousiasme 
wijkcommissielid 
Maria Stelling 
werkt aanstekelijk

enthousiast, sociaal bewogen en erg actief in haar wijk oud Den helder. Wij hebben het 

over wijkcommissielid maria stelling, die zich weer herkiesbaar heeft gesteld voor een 

nieuwe zittingsperiode in Wijkcommissie 2. over haar motivatie is maria heel erg duide-

lijk: ‘ik vind het gevoel van saamhorigheid heel belangrijk in de wijk. met elkaar moet je 

er immers voor zorgen dat het fijn wonen is.’ haar enthousiasme werkt bovendien aan-

stekelijk, want ze merkt dat steeds meer mensen zich ook echt betrokken gaan voelen. 
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Het woongebouw Keizersbrug aan de Zuidstraat/Keizersgracht ligt 

aan de rand van het stadshart op een prominente hoek met een 

prachtig uitzicht over het historische Willemsoord en Museumhaven. 

De Keizersbrug ligt op loopafstand van het stadshart, Willemsoord 

en de kust en bestaat uit 11 appartementen, een parkeerlift en een  

bedrijfsruimte. De bedrijfsruimte is multifunctioneel inzetbaar.

Uniek wonen in de Keizersbrug!

10 van de 11 appartementen zijn gelijkvloers te bewonen en geen één is 

hetzelfde . De appartementen zijn verdeeld over de vier bovenste bouwlagen 

en variëren in  woonoppervlakte, buitenruimte, indeling, uitzicht. 

Piet Heijn

Op de eerste en tweede verdieping bevinden zich twee driekamer-apparte-

menten met een bruto vloeroppervlak van 148m². De appartementen hebben 

een loggia (+/- 15m²) , een ruime kamer en een grote open keuken met ruime 

bergkast.  Daarnaast beschikt de Piet Heijn over een apart tweede toilet, ruime 

badkamer en een ruimte voor wasmachine en droger.

De With

Met een bruto vloeroppervlakte van 93m² liggen er twee driekamer-appar-

tementen type De With ook verdeeld over de eerste en tweede verdieping. 

Beide appartementen zijn voorzien van twee slaapkamers, een zonnig gelegen 

loggia van 8m², ruime woonkamer met open keuken, apart tweede toilet en 

een ruimte voor wasmachine en droger. 

Van Galen

Derde slaapkamer gewenst? Op de eerste en tweede verdieping komen ook 

twee vierkamer-appartementen met een bruto vloeroppervlak van 148m². 

Appartement Van Galen voorziet in drie ruime slaapkamers, een terras, ruime 

woonkamer met uitzicht op Willemsoord, apart tweede toilet, open keuken 

en een ruimte voor wasmachine en droger.

Kortenaer

Met een zonnig gelegen terras van maar liefst 32m² biedt dit appartement 

met drie royale slaapkamers alle ruimte. De op de derde verdieping gele-

gen Kortenaer beschikt over  een ruime woonkamer van 52,5m² met open 

keuken, apart tweede toilet, een riante badkamer en een aparte ruimte voor 

wasmachine en droger.

Tromp

Het op de derde verdieping gelegen appartement type Tromp (148m²) ligt 

aan een royaal zonnig gelegen terras van 26m². De Tromp beschikt over 

drie ruime slaapkamers, een  centraal gelegen woon- en eetgedeelte, apart 

tweede toilet en een ruimte voor wasmachine en wasdroger.

Van Genth

Wonen met veel licht. Het type Van Genth biedt door de vele ramen een woon-

kamer met veel lichtinval. Het vierkamer-appartement op de vierde verdieping 

voorziet verder in een ruime woonkamer van 59,5m² met open keuken, apart 

tweede toilet, een riante badkamer en een aparte ruimte voor wasmachine en 

droger. Het terras van 37m² geeft uitzicht over de binnenstad en Willemsoord.

Van Heemskerk

Op de vijfde woonlaag komt een riant appartement (130m²) met drie slaap-

kamers en twee privé terrassen, waarvan één op de zesde verdieping. Het 

hoogst gelegen grootste privé terras van 140m² biedt uitzicht over Willems-

oord en het stadshart. Verder biedt het appartement een ruime woonkamer, 

apart tweede toilet en een ruimte voor wasmachine en wasdroger. De woning 

is bereikbaar met de lift en het dakterras allen met de trap vanaf de vijfde 

verdieping.

De Ruyter

Keizersbrug valt vooral op door de karakteristieke driehoekige gevel aan 

de kop van het gebouw. De woning (161m²)  telt drie verdiepingen en is met 

de trap bereikbaar via een eigen opgang. Op de eerste verdieping zit de 

woon- eetkamer van 36m² en de toilet. De verdieping daarboven bestaat 

uit twee slaapkamers en een badkamer met tweede toilet. Het op de derde 

verdieping zonnig gelegen privé terras van 36m² biedt uitzicht over het stad-

hart en Willemsoord.

Altijd parkeerplek!

Op de begane grond zitten een parkeerlift aan de Keizersgracht en privé 

bergruimten. De parkeerlift biedt ruimte aan 11 auto’s. Elke koper bezit één 

parkeerplaats. 

Multifunctionele bedrijfsruimte

Door de centrale ligging in Den Helder is de Keizersbrug zowel met openbaar-

vervoer als met de auto goed bereikbaar. De bedrijfsruimte biedt 234m² vloer-

oppervlakte  en is voor verschillende functies te gebruiken. De bedrijfsruimte 

Keizersbrug

Op de hoek van de Zuidstraat en de Keizersgracht -  in het 

centrum van Den Helder-  realiseert Westerwaard Wonen 

Den Helder BV in opdracht van Woningstichting Den Helder 

het project Keizersbrug met 11 koopappartementen en op de 

begane grond één bedrijfsruimte.

NIEUWE PROJECTEN



Voor Gerard Woestenburg (68) is de uitverkiezing tot Jutter van 
het jaar 2011 nog steeds een grote verrassing. Iets wat hij totaal 
niet verwachtte, want hij heeft tenslotte al een zilveren legpen-
ning van Den Helder. Het tekent de bescheiden man, die onder 
zijn stadsgenoten beter bekend staat als ‘Mister Geraldi’. “Het 
is echt een erkenning voor al die jaren dat ik optreed.”

In zijn huurwoning van Woningstichting aan de Klimopstraat heeft 
Woestenburg het beeldje van de Jutter van het jaar een mooi plaatsje 
gegeven. Zodat de strandvonder naar buiten kan kijken en het eerbe-
toon snel zichtbaar is voor bezoekers. “Ik was al eens eerder genomi-
neerd, maar toen won ik niet. Nu wel en dat ontroert me toch. Mensen 
tonen de waardering voor iets dat ik zo verschrikkelijk lang doe.”
Als poppenspeler en clown vermaakt Woestenburg al 55 jaar lang 
kinderen en ouders met zijn spel. Vooral het plezier dat hij zijn jongste 
publiek geeft is voor hem belangrijk. “Kinderen zijn altijd eerlijk en 
puur. Als ze iets eerder hebben gezien, dan vertellen ze dat gelijk. 
Daarom ben ik constant aan het vernieuwen.” 
Tijdens zijn shows heeft ‘Mister Geraldi’ zijn publiek nauwelijks zien 
veranderen, vertelt hij. “Kinderen blijven altijd hetzelfde. Misschien 
zijn ze nu iets mondiger geworden, maar dat de kleintjes tijdens de 
voorstelling joelen of schreeuwen is geen probleem. Het is juist mooi 
als de kinderen helemaal opgaan in de voorstelling en geloven in de 
pop of clown.”

“Kinderen zijn altijd    
  eerlijk en puur.”

Gerard Woestenburg:
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en de woning op de kop van de Keizersbrug kunnen gecombineerd worden. 

Website Keizersbrug 

Medio 2e kwartaal 2011 gaat de verkoopwebsite www.keizersbrug.nl, on-

line. Op deze website komen artist impressions van de Keizersbrug en 

plattegronden van de appartementen.

Maquette

Bekijk de maquette Keizersbrug op ons Woonplein!. De maquette geeft een 

goed beeld van de situering van de diverse appartementen en de uitstra-

ling van het gebouw. Het Woonplein bevindt zich in het hoofdkantoor van 

Woningstichting Den Helder aan de Middenweg 159.

Start bouw

De bouw start in het 2e kwartaal 2012. Westerwaard Wonen Den Helder 

gaat uit van een bouwtijd van 15 maanden.

Verkoopprijzen en meer informatie

De verkoopprijzen variëren van € 210.500 voor het kleinste appartement 

tot € 429.000 voor het grootste appartement. Jongewaard Meijer NVM 

Makelaars verkoopt de woningen en bedrijfsruimte voor Westerwaard 

Wonen. De makelaar is telefonisch bereikbaar op nummer (0223) 612230.

Geïnteresseerd?

Meldt u vrijblijvend aan voor de nieuwsbrieven de keizersbrug. De volgende 

nieuwsbrief verschijnt komend voorjaar. Hierin vertellen wij meer over de 

appartementen, de verkoopwebsite en de verkoopprijzen. Weet u anderen 

die ook de nieuwsbrieven over dit project willen ontvangen? Opgeven voor 

de nieuwsbrieven kan telefonisch via het algemene telefoonnummer van 

Woningstichting Den Helder: (0223) 677677.

W

meer weten over dit nieuwbouwproject van Westerwaardwonen Den helder BV? 

Meldt u dan aan als belangstellende voor dit project. Vul deze 

bon in, knip hem uit en stuur deze in een ongefrankeerde 

envelop op naar: 

Antwoordnummer 1
1780 WB  Den helder. 
U ontvangt per project regelmatig een nieuwsbrief.

Project Keizersbrug
Naam:

Adres:

Email:
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Zo mooi wordt het stadshart van Den helder in de komende jaren! 

Wat nu nog een mistroostige aanblik biedt - zeker op een druilerige 

wintermiddag - is straks een entree waar we weer trots op mogen 

zijn. en wat belangrijker is: waar we graag willen zijn!  Woning-

stichting Den helder speelt daar als deelnemer aan de organisatie 

maritieme stad - een samenwerkingsverband van proper-stok 

groep en Woningstichting - een voorname rol in. op deze pagina’s 

laten we zien hoe mooi het gaat worden en wandelen we op een 

doordeweekse februaridag met Woningstichting-directeur rob-

bert Waltmann door de helderse binnenstad. 

Het wordt een wandeling langs diverse nieuwbouw- en herontwikke-

lingsprojecten waarmee de Helderse corporatie fors investeert in de 

woonkwaliteit en leefbaarheid in de stad. Woningstichting Den Helder 

maakt het verschil bij de herstructurering van verouderde wijken en 

buurten tot nieuwe en sfeervolle woonmilieus waar de Nieuwediepers 

met plezier wonen, werken, recreëren en winkelen.

Woningstichting Den Helder bouwt voort aan de stad in onzekere tijden. 

Den Helder is een stad met een hoge woonkwaliteit, vindt Waltmann. 

Een stad aan zee, met veel ruimte, in een groene omgeving, met vol-

doende winkelaanbod en betaalbare woningen. Een stad met potentie, 

waarbij een kwaliteitsverbetering van de binnenstad de uitstraling van 

Den Helder zal vergroten, zo is zijn overtuiging. Het is reden waarom 

Woningstichting niet alleen fors investeert in de herstructurering van het 

stadsdeel Nieuw Den Helder en wijken als De Schooten en Jeruzalem, 

maar ook in het Stadshart. 

We beginnen aan de kop Beatrixstraat. Waltmann: “De zuidkant, 

het gedeelte tussen Stadscafé Effe en de Chinees wordt compleet 

vernieuwd, waarbij er op de begane grond plaats is voor winkelruimtes. 

Daarboven komen huur- en koopappartementen.” Het herstructure-

een wandeling met 
robbert Waltmann

zo mooi wordt de
helderse binnenstad!

De zuidkant van de Beatrixstraat geeft al tijden een troosteloze 

aanblik. Woninstichting wil deze panden geheel vernieuwen.
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ringsproject bevindt zich in de fase van de architectenselectie, zegt 

Waltmann. “Na de ontwikkelfase kunnen we hopelijk binnen een jaar 

gaan bouwen.” De noordkant heeft Woningstichting Den Helder voor 

een groot gedeelte gekocht en krijgt een schitterend nieuwe gevel. De 

vergunning wordt binnenkort aangevraagd.

Vanaf de Beatrixstraat gaan we linksaf de Molenstraat in, waar de 

volgende ontwikkelingsplek zich al snel aandient. Waltmann: “We zijn 

bezig het voormalige pand van restaurant De nachtwacht op te kopen. 

Dit wordt vervolgens gesloopt, om op deze plek nieuwe parkeerplaat-

sen aan te leggen.”

op de hoek van de molenstraat komt een prachtig nieuw woonzorg-

gebouw, waarin de functie zorg wordt gecombineerd met een winkel-

pand op straatniveau en erboven drie woningen. “Dit wordt een heel 

mooi ontwerp van Heren 5 Architecten”, meent Waltmann. “Het plan 

valt binnen het bestemmingsplan. Wij willen op deze markante plek, 

aan de entree van de stad, nog dit jaar starten met bouwen.”

Aan de overkant van de Molenstraat – ingeklemd tussen de Wezen-

straat en Breewaterstraat – ligt het parkeerterrein Breewaterstraat. Dit 

wordt heringericht en groen aangekleed, in combinatie met de aanpak 

van de achtergevels van de Beatrixstraatpanden. “Er wordt een sober, 

doelmatig en netter gevelbeeld gemaakt, waarmee deze locatie een 

fraaiere uitstraling krijgt.”  

Wandelend over de Zuidstraat draaien we linksaf naar de Weststraat. 

Op de hoek staat het historische gebouw school 7, dat hard aan een 

transformatie toe is. Waltmann: “Alle seinen lijken nu op groen te staan 

om hier de bibliotheek te huisvesten.” Daar gaat wel een noodzakelijke, 

ingrijpende renovatie aan vooraf. Daarbij blijft de karakteristieke voor-

gevel intact. “We verwachten rond de zomer de architectenselectie af 

te ronden, waarna we uitgaan van zeker een jaar voorbereidingstijd om 

vervolgens te kunnen herontwikkelen. Dit brengt enerzijds levendigheid 

in de Weststraat en is anderzijds een verbindende schakel tussen de 

binnenstad, stationsomgeving en Willemsoord.”

Staande met de rug tegen School 7 richt Waltmann de blik schuin naar 

rechts en wijst op een andere nieuwe ontwikkeling van Woningstich-

ting Den Helder: keizersbrug. Tussen de Zuidstraat en Keizersgracht 

worden elf ruime koopappartementen gebouwd. Wonen met nautisch 

uitzicht op de monumentale Oude Rijkswerf. Waltmann: “Het wordt 

een fantastisch pand. We hebben de bouwvergunning binnen en de 

verkoopprijzen zijn bepaald. We verwachten snel te kunnen bouwen 

en Keizersbrug in de loop van 2013 op te leveren.”  

Aan de noordkant van de Beatrixstraat knapt het al aardig op!

Artist impression van de nieuwe noordgevel van de Beatrixstraat.

Stichting Present verhuist uit de Nachtwacht.

Op de hoek van de Molenstraat / Beatrixstraat komt een 

nieuw woonzorggebouw met winkel eronder.

N
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We vervolgen de route over de Weststraat, op weg naar misschien wel 

(ooit) de mooiste gevel van Den Helder. Het monumentale, uit 1898 

daterende pand Weststraat 65. Woningstichting Den Helder heeft het 

vervallen pand overgenomen van de gemeente en is momenteel druk 

bezig dit voormalige pareltje weer in bewoonbare staat te krijgen. “Het 

pand wordt helemaal gestript en vervolgens weer in ere hersteld. De 

voorgevel blijft daarbij voor zover mogelijk behouden”, aldus Waltmann. 

We naderen het keerpunt. Linksaf over het Nieuwe Kerkplein waar aan 

de rechterzijde ontwikkelaar Proper-Stok het fraaie nieuwbouwproject 

grachtengordel heeft gerealiseerd. Waltmann: “Dit woningbouwpro-

ject geldt voor ons als referentiekader voor de kwaliteit die wij aan de 

stad willen toevoegen.” Opnieuw linksaf, naar het einde van de Spoor-

straat, waar Woningstichting Den Helder met woningbouw andere ‘gaten 

in de binnenstad’ wil dichten. Aan de oostzijde zijn – op de plek van 

onder andere het gesloopte pand van het helders Weekblad – zeven 

ruime stadswoningen met diepe achtertuinen en eigen parkeergelegen-

heid gepland. Waltmann: “Het voorlopig ontwerp is klaar. Ik verwacht 

dit voorjaar de bouwvergunning te kunnen indienen.”

Even verderop aan de grachtengordel ligt de locatie melkfabriek. 

Woningstichting Den Helder is de trekker van de herontwikkeling van 

deze plek, waar zorgwoningen zijn voorzien. Het bouwproject grenst 

aan het gerestaureerde, vroeg negentiende-eeuwse scheepsdokterrein. 

Waltmann: “We proberen hier enkele grachtenpanden te creëren. Er is 

al een afnemer voor en de bouwvergunning is al ingediend.” 

Koers nu naar de californiestraat, Diaconiestraat en molenstraat. 

Woningstichting Den Helder startte in december 2010 met de bouw van 

33 eengezinswoningen in dit deel van het Stadshart. Woningen met een 

eigen identiteit. Het project De Werviaan wordt dit voorjaar opgeleverd. 

Waltmann: “Wij zijn er trots op dat we een dergelijk moeilijk project op 

een binnenstedelijke locatie hebben weten te realiseren. Het is qua uit-

straling en afwerking echt heel mooi geworden. Mooier dan het plaatje.”  

We lopen de Molenstraat uit en keren terug op de Beatrixstraat. We 

zijn terug bij ons vertrekpunt en sluiten onze wandeling af. “Het rondje 

toont dat we als Woningstichting Den Helder op vele plekken in de stad 

goed bezig zijn. We zijn, in samenwerking met de gemeente en andere 

partijen, concreet en continu het woon- en leefklimaat in Den Helder 

aan het verbeteren en versterken”, besluit Waltmann. “Het stadshart 

wordt daar weer een prachtig voorbeeld van.”

De prachtige nieuwbouw Grachtengordel.School 7 verarmt snel.

T

Artist Impression Keizersbrug
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Woningstichting Den Helder is niet alleen in het Stadshart actief, 

maar richt haar blik op de hele stad. Zo realiseert Westerwaard 

Wonen, de projectontwikkelingsmaatschappij van de Helderse wo-

ningcorporatie, momenteel in samenwerking met Stichting Vrijwaard 

op een fraaie plek direct aan het Timorpark het Lyceumhof. Het 

startschot van de bouw van 56 koopappartementen en 24 woon-

eenheden (waar Vrijwaard passende zorg en diensten biedt) aan 

de Molukkenstraat in de Indische Buurt werd in juni 2011 gegeven. 

Robbert Waltmann: “Naar verwachting worden de woningen eind 

2012 opgeleverd aan de nieuwe bewoners.”  

In het Duinpark, tussen de Jan Verfailleweg en de Marsdiepstraat in 

de wijk Nieuw Den Helder, ontwikkelt Woningstichting Den Helder 

sinds het voorjaar van 2008 het Centrumplan Nieuw Den Helder. Het 

Duinpark – in mei 2011 officieel geopend door koningin Beatrix – biedt 

huisvesting aan een school, kinderopvang, bibliotheek, sporthal, 

winkelcentra, woningen en een grote parkeergarage. Westerwaard 

Wonen rondt het Duinpark af met zes vrijstaande koopwoningen. De 

Nicolaaskerk wordt met behoud van aanzicht getransformeerd tot 

een woongebouw met zes eengezinswoningen en drie appartemen-

ten. Waltmann: “Wij willen uiteindelijk het Duinparkplan doortrekken 

naar heel Nieuw Den Helder, dieper de wijk in en meer naar de duinen 

toe. Er zijn voldoende aanknopingspunten om dit te realiseren.”   

Op de plek van de gesloopte woningen langs de Eendrachtstraat 

en Eemstraat in de Falgabuurt ontwikkelt Woningstichting Den Hel-

der samen met de gemeente en het architectenbureau West8 een 

stedenbouwkundig plan. “Wij verwachten hierover dit voorjaar een 

visie te kunnen presteren, waarna we deze locatie vlekgewijs willen 

gaan invullen. Hier liggen bijvoorbeeld mogelijkheden voor woning-

bouw op basis van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap”, zegt 

Waltmann.

In de Geleerdenbuurt bouwt Woningstichting samen met Stichting 

Sarkon, Stichting Kopwerk en Stichting Kinderopvang Den Helder-

Texel aan de brede school De Poolster. Vanaf zomer 2012 zitten hier 

meer dan 550 kinderen op de basisschool of in de kinderopvang.

In samenwerking met Imaris werkt Woningstichting aan een nieuw 

spraakmakend kantoor op Fort Harssens.

WOON|MAGAZINE

Het monumentale pand aan de Westraat 65 (anno 1898) De Werviaan.

S

Artist Impression Stadshart ‘tweede halter’: Op de voorgrond het stadspark met rechts oa. Albert Heijn en de bank
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Op een prachtige locatie in het stadshart van Den Helder, dichtbij 

alle voorzieningen, komt een statig pand met koopappartementen, 

zorgwoningen en winkelruimten. Het speels vormgegeven pand 

varieert van drie tot vijf woonlagen. Met de etalage gericht op de 

Beatrixstraat/Molenstraat komen er op de begane grond winkelruim-

ten. Verdeeld over de begane grond, eerste verdieping en tweede 

verdieping komen 24 woon-/zorgeenheden en op de derde en vierde 

etage drie ruime koopappartementen met dakterras. 

Koopappartementen met uitzicht over stadshart

Verdeeld over de derde en vierde verdieping komen drie royale appar-

tementen, elk met een woonoppervlakte van ca. 100 m². Alle beschik-

ken over een groot dakterras (ca. 100 m²) met uitzicht over het stadhart.  

De appartementen zijn zowel met een lift als met trap te bereiken. 

De appartementen bestaan uit een woonkamer met keuken, twee slaapka-

mers, een badkamer, apart toilet, berging en dakterras. De bergingen (ca. 4 

a 5 m²) bevinden zich op de begane grond. De entree met centrale hal en lift 

bevindt zich aan de Molenstraat.

De bewoners van de koopappartementen hebben de mogelijkheid (niet de 

verplichting !) om zorg in te kopen bij Stichting Vrijwaard.

Een betere locatie voor een winkel is niet denkbaar! 

De Beatrixstraat is van oudsher de drukste winkelstraat van Den Helder. 

Niets voor niets bevinden landelijke winkelketens als Hema, V&D, Kruidvat 

en Mycom zich in deze winkelstraat. Ook staat elke zaterdag de Helderse 

markt voor de deur en zorgt deze voor veel aanloop. In de zomermaanden 

trekt de Juttersmarkt veel bezoekers uit de gehele regio.  

Met de etalageruimte gericht op de  Beatrixstraat/Molenstraat verschaft dit 

pand ca 300 m² vrij indeelbare winkelruimte. De ruimte kan in winkelopper-

vlakten  van drie keer 100 m² verdeeld worden. Neem voor meer informatie 

contact op met Jongewaard Meijers Makelaars: (0223) 612230.

Woon-/zorgeenheden Stichting Vrijwaard

Verdeeld over de begane grond, de eerste en tweede etage komen  

24 woon-/zorgeenheden (ca. 55 m²) voor Stichting Vrijwaard. De appar-

tementen komen uit op de centralehal die door een atriumdak voorzien 

wordt van daglicht. De ingang bevindt zich aan de Westgracht. Stich-

ting Vrijwaard beheert en verzorgt de toewijzing van deze woningen. 

Meer informatie over de toewijzing van deze woningen kunt u opvragen  

bij Stichting Vrijwaard. Telefoon: (0223) 680824.

Voortgang project

Het project bevindt zich nog in de ontwikkelingsfase. Westerwaard Wonen is 

momenteel nog in gesprek met Stichting Vrijwaard over de definitieve indeling 

van het pand. Westerwaard Wonen Den Helder verwacht dat de bouw kan 

starten in het 3e kwartaal van 2012.

Verkoopprijzen en meer informatie

De verkoopprijzen zijn nog niet vastgesteld. Het verkooptraject wordt opge-

start in het voorjaar van 2012. Dan verwachten wij ook de website te lanceren.

Geïnteresseerd

Meldt u vrijblijvend aan voor de nieuwsbrieven Kop Beatrixstraat. De 

volgende nieuwsbrief verschijnt in het voorjaar van 2012. Hierin vertel-

len wij meer over de afzonderlijke koopappartementen en de voortgang 

van het project. Kent u anderen die ook de nieuwsbrieven over dit pro-

ject willen ontvangen? Opgeven voor de nieuwsbrieven kan telefonisch  

via het algemene telefoonnummer van Woningstichting Den Helder: (0223) 

677677
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KopBeatrixstraat

Aan de kop van de Beatrixstraat -tussen de Westgracht en Molenstraat- in het  

centrum van Den Helder realiseert Westerwaard Wonen Den Helder BV in opdracht 

van Woningstichting Den Helder ca. 300 m² winkelruimte, 24 woon/zorgeenheden  

en drie koopappartementen.

NIEUWE PROJECTEN

meer weten over dit nieuwbouwproject van Westerwaardwonen Den helder BV? 

Meldt u dan aan als belangstellende voor dit project. 

Vul deze bon in, knip hem uit en stuur deze in een 

ongefrankeerde envelop op naar: 

Antwoordnummer 1
1780 WB  Den helder. 

U ontvangt per project regelmatig een nieuwsbrief.

Project Kop van de Beatrixstraat

 

Naam:

Adres:

Email:
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Woningonderhoud Den helder BV is sinds 1 januari 2012 verzelfstan-

digd.  in 2003 werd dit dochterbedrijf van Woningstichting Den helder 

als ‘vingeroefening’ voor de toekomst opgericht, omdat de helderse 

woningcorporatie toen besloot zich volledig te gaan richten op haar 

kerntaken. Adjunct directeur van Woningonderhoud Den helder BV is 

marco de Winter, die leiding geeft aan momenteel 64 medewerkers.  

hij benadrukt dat hij weliswaar de leiding heeft, maar dat de grote  

verdienste van Woningonderhoud Den helder is dat het bedrijf als  

een team functioneert.  

“We zijn een multidisciplinair onderhoudsbedrijf en daarmee maken we het 

onderscheid in de markt. We kunnen de toets van de markt doorstaan en 

weten dat snelheid en transparantie juist de doorslag geeft voor onze op-

drachtgevers. Die transparantie is volledig, want we geven een open calculatie 

waarbij uiterst precies en gedetailleerd staat omschreven wat wel en niet tot 

de werkzaamheden behoort. In Jip-en-Janneke taal waardoor je dus nooit 

gedoe achteraf hebt. Daarmee ontzorgen we onze opdrachtgevers aan alle 

kanten. We zijn bovendien pro-actief: we wachten niet af, maar nemen zelf 

actie. We zijn erg servicegericht.”

Visitekaartje

Dat deze opstelling tot resultaat leidt, blijkt uit de orderportefeuille van  

Woningonderhoud Den Helder, die zich tot ver buiten de gemeentegrenzen 

uitstrekt. Dat betekent weliswaar reistijd voor de werknemers, maar daar staat 

werkgelegenheid tegenover - en dat laatste is in deze tijd een belangrijke 

zekerheid. Adjunct directeur De Winter: “Om de continuïteit van het bedrijf te 

waarborgen hebben we in ons ondernemingsplan voor de komende jaren ons 

voorgenomen vooral nieuwe opdrachten te verwerven bij maatschappelijke 

organisaties en instellingen.”

Zo is onlangs een meerjaren onderhoudscontract afgesloten met scholen in de 

regio en behoren ook een aantal regionale woningcorporaties tot de potentiële 

opdrachtgevers. De Winter: “We hebben natuurlijk ongelofelijk veel ervaring 

met de afhandeling van reparatie- en serviceverzoeken. Voor Woningstichting 

Den Helder hebben we immers wel zo’n 26.000 klantcontacten per jaar. Er zijn 

huurders die maar 1 keer op kantoor bij Woningstichting zijn geweest: om hun 

huurcontract te tekenen. Daarna hebben ze vaak alleen maar contact via het 

onderhoudsbedrijf. Dat betekent dus een heel belangrijke taak en opdracht 

voor ons, want wij zijn het visitekaartje van de corporatie. Ook voor andere 

corporaties blijken onze ervaring en organisatie goede redenen ons in te huren.

  

“We merken dat onze opdrachtgevers vooral kijken naar een consistent  

product en goede kwaliteit. Goed is een ander criterium dan de laagste prijs. 

Bij ons zijn de vaklieden herkenbaar als ambachtsmensen. We zijn als bedrijf 

flexibel en hebben uitstekende managementrapportages.” Daarnaast ook 

niet onbelangrijk, zijn we 24 uur per dag bereikbaar en dit 365 dagen per jaar. 

Vakmanschap

Woningonderhoud Den Helder staat bekend om de ‘ouderwetse’ vakbe-

kwaamheid van de medewerkers. De Winter: “We hebben alle ambachtelijke 

specialismen in huis. Met onze eigen timmerwerkplaats kunnen we zelf alles 

op maat maken. Dit is misschien niet altijd even rendabel, maar het geeft ons 

wel een voorsprong als het om maatwerk gaat. We doen alles in eigen huis: 

we maken het kozijn op maat en plaatsen het ook zelf. Vakinhoudelijk scholen 

we onze mensen optimaal. Dat geeft ons ook een geweldige voorsprong op de 

zogenaamde assemblage-bedrijven, die alleen maar aangeleverde onderdelen 

in elkaar zetten.”

missie

“Onze missie is het vakmanschap binnen ons bedrijf op hoog niveau te houden. 

Daarom zijn we ook een erkend leerbedrijf met eigen leermeesters; we vinden 

onze bedrijfsopleiders erg belangrijk en willen zoveel mogelijk leerlingen laten 

instromen waar mogelijk. Als bedrijf nemen we daarmee ook onze maatschap-

pelijke verantwoordelijkheid. We willen een kweekvijver zijn van jong talent en 

koppelen onze lange-termijn visie aan ons beleid.  Onze leerlingen moeten 

zeker vijf jaar in de praktijk meedraaien voordat ze zelfstandig in de dagelijkse 

praktijk worden losgelaten. We investeren dus flink in hen - en helemaal terecht 

want hun vakmanschap maakt straks voor ons het verschil!” 

Kwaliteitsbewaking en een hoog serviceniveau zijn belangrijke aandachts-

punten voor Woningonderhoud Den Helder BV.  Naast het MQM-kwaliteits-

certificaat en SEI erkenning heeft het bedrijf als enig onderhoudsbedrijf  

in Nederland dat gelieerd is aan een woningcorporatie, het SCA certificaat 

voor asbestverwijdering.

Kortom, het werken aan kwaliteit en daadwerkelijk borgen van kwaliteit is  

van essentieel belang om in te kunnen blijven spelen op de wensen van  

klanten en opdrachtgevers. Van grote toegevoegde waarde is bovendien de 

samenwerking met de zuster BV’s waaronder Schilderwerken Den Helder.

     ‘Wij beschikken nog oVer 
echte ambachtslieden’

Woningonderhoud Den Helder BV zelfstandig bedrijf 

E
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uitslag enquette

7,7 8,4
Schilderwerken komt 
toezeggingen na
Uit een enquête onder ruim 1600 huurders van Woningstichting  

over de geleverde schilderprestaties blijkt dat Schilderwerken zijn 

toezeggingen ruim voldoende nakomt. Met een rapportcijfer van 

maar liefst 7,7 verbetert Schilderwerken zich ook nog eens in ver-

gelijking met 2010 (7,4).  De beoordelingspunten klantgerichtheid 

(7,9), voorlichting (7,7)  en kwaliteit (7,7) scoren ook naar behoren.  

Een van de verbeterpunten is de informatievoorziening rondom 

de werkelijke startdatum van het schilderwerk.  Schilderwerken 

evalueert alle opmerkingen van de respondenten en probeert 

hiermee de dienstverlening in 2012 te verbeteren.

Huurders in 2011 tevreden 
over de huismeesters
Eind 2011 verstuurde Woningstichting bijna 400 enquêtes naar 

huurders die wonen in een complex met huismeester. 37% van 

de huurders  gaf hun mening en stuurde de enquête terug.  Met 

een gemiddeld rapportcijfer van 8,0 evenaart de huismeester 

het resultaat voor algemene dienstverlening over 2010. Vooral 

de vriendelijkheid, geduld en behulpzaamheid werden met een 

8,4 zeer goed beoordeeld.

Controle van schoonmaakwerkzaamheden en tuinonderhoud 

behoort tot de verbeterpunten voor 2012. 

Dit jaar verhogen de energieleveranciers de prijzen van energie. 

De kostenstijging komt doordat de leveringstarieven, de kos-

ten van het netbeheer, en de energiebelasting omhoog gaan. 

Bovendien is de gasprijs gekoppeld aan de olieprijs. Vraag en 

aanbod en de ontwikkelingen in de wereld bepalen de olieprijs. 

Dit is dus een onzekere factor.

De huurders van een woning met “blokverwarming” die via ISTA 

worden afgerekend, betalen maandelijks aan Woningstichting een 

voorschot voor de verwarming en/of warm water. Natuurlijk is de 

eindafrekening naast de energieprijs afhankelijk van het verbruik. 

De hoogte van het voorschot kan dan ook voor elke huurder anders 

zijn. Om grote bijbetalingen aan het einde van het stookseizoen te 

voorkomen bieden wij u de gelegenheid om in overleg het voorschot 

aan te passen.

U kunt deze wijziging doorgeven via telefoonnummer 677773 ( tussen 

09.00 uur en 12.00 uur ) of per email; akleine@wsdh.nl 

Energieprijzen 
bij blokverwarming 
          via ISTA

H
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het Duinparkplan ligt in het centrum van nieuw Den helder op 

loopafstand van strand, duinen en winkelcentrum marsdiepstraat 

in een parkachtig duinlandschap. De speciaal voor de Duinpark 

ontworpen straatverlichting en bruggen komen van de helderse 

kunstenaar rudy van de Wint. mei 2011 opende koningin Beatrix 

met een officieel bezoek het Duinpark.

Villawoningen te koop

Nog maar vier villawoningen te koop in het Duinpark.

• Leven in een duinlandschap, dichtbij de zee;

• Inhoud ca. 655 m³  - woning staat op  ca. 195 m² grondoppervlak;

• Vraagprijs € 365.000,= v.o.n.;

• Ruime woonkamer- keuken en inpandige berging op begane grond;

• drie slaapkamers en badkamer op verdieping;

•  Opties: uitbreiding erker en buitenberging of garage, kelder 

(klein of groot).

Beheer woonomgeving

De woonomgeving wordt beheerd door een Beheerstichting waarin 

bewoners en gemeente zitting hebben. De jaarlijkse bijdrage van de 

eigenaren à € 50,= garandeert een prachtig onderhouden Duinpark.

Verkoopprijzen en meer informatie

De verkoopprijzen zijn € 365.000,= v.o.n. voor de woningen. Make-

laardij Jongewaard Meijer verkoopt de woningen voor Woningstich-

ting.  Deze is telefonisch bereikbaar op nummer (0223) 612230. Op 

de website van zowel Westerwaard Wonen (www.westerwaardwonen.

nl) als van de makelaar (www.jongewaard-meijer.nl) vindt u informatie 

over het Duinparkplan.

Drie winkeleenheden

Er zijn nog 3 winkeleenheden te koop/te huur. Woningstichting is in 

gesprek met enkele gegadigden;

• Winkelpui aan de Marsdiepstraat;

• Parkeergarage onder winkelcentrum (behoort niet tot eigendom);

• Oppervlakten respectievelijk 100m², 200m² en 376m²;

•  Winkelruimtes op begane grondniveau. Van de winkel met 376m² 

ligt 114m² op kelderniveau, direct bereikbaar via vaste trap vanuit 

winkelruimte op begane grond.

Vraagprijzen:

Marsdiepstraat 268A: koop € 249.750,= v.o.n. of huur € 17.760,= per jaar

Marsdiepstraat 226: koop € 596.000,= v.o.n. of huur € 43.920,= per jaar

Marsdiepstraat 254: koop € 530.000,= v.o.n. of huur € 35.000,= per jaar

Verkoopprijzen en meer informatie

De verkoopprijzen zijn vanaf € 249.750,= v.o.n. voor de winkeleenhe-

den. Makelaardij Jongewaard Meijer verkoopt de winkels voor Woning-

stichting.  Deze is telefonisch bereikbaar op nummer (0223) 612230. 

Volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief verschijnt in het voorjaar van 2012. Weet u 

anderen die ook de nieuwsbrieven over dit project willen ontvangen? 

Opgeven voor de nieuwsbrieven kan telefonisch via het algemene 

telefoonnummer van Woningstichting Den Helder: (0223) 677677.

Duinpark

In Nieuw Den Helder realiseert Westerwaard Wonen 

Den Helder BV in opdracht van Woningstichting Den Helder 

vier ruime vrijstaande eengezinswoningen. 

Daarnaast zijn in het Centrumplan nog drie winkelunits te koop/

te huur.

NIEUWE PROJECTEN

meer weten over dit nieuwbouwproject van Westerwaardwonen Den helder BV? 

Meldt u dan aan als belangstellende voor dit project. Vul deze 

bon in, knip hem uit en stuur deze in een ongefrankeerde 

envelop op naar: 

Antwoordnummer 1
1780 WB  Den helder. 
U ontvangt per project regelmatig een nieuwsbrief.

Project Duinpark
Naam:

Adres:

Email:
S
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PUZZEL
De puzzel uit het najaarsnummer van Woonmagazine 

was weer een groot succes. Uit de inzendingen is: 

nico ridder uit Den helder als winnaar uit de bus 

gekomen.

De juiste oplossing: Fijne Feestdagen

Stuur uw oplossing naar Woonmagazine, Postbus 

366, 1780 AJ Den Helder,  o.v.v. Prijspuzzel voorjaar 
2012 en maak kans op de cadeaubon van 25 euro van 

Bloemsierkunst van Amesfoort.
Puzzel
Vind het fragment. Noteer op welke pagina dit staat. Zoek in het pagi-

nanummerkader op welke letter aan deze bladzijde is gekoppeld. Plaats 

deze letter tussen de ( ) onder het bijhorende pictogram. Zo vormt zich de 

achtereenvolgende oplossing.

[blz..... =    ] [blz..... =    ]

[blz..... =    ] [blz..... =    ] [blz..... =    ]

[blz..... =    ] [blz..... =    ] [blz..... =    ]

[blz..... =    ] [blz..... =    ] [blz..... =    ]

[blz..... =    ] [blz..... =    ] [blz..... =    ]

D

De winnaars van de Woonmagazine-puzzels krijgen een  

cadeaubon van Bloemsierkunst van Amesfoort, centraal  

gelegen in het Duinpark.


