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Wegwijzer Woningstichting
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

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 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 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 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 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 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 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 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

www.shbdenhelder.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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Stand van zaken Keizersbrug, Werviaan en Lyceumhof
Sail Den Helder 2013
Fang: mysterie in Nieuw Den Helder
Helder Vastgoed is nieuwe naam voor Wonen Den Helder

inhoud

Overzicht van alle projecten in het Stadshart
Succes voor Blij Schuldenvrij
Kinderen Thorbecke bouwen aan Werviaan
Vrijwaard actief in Dienstencentrum De Schooten
Enquête dienstverlening WMO / Nieuwe hofjes en veldjes in Zuiderzeebuurt
Fotoboek Nieuw Den Helder
Puzzel

Omslagfoto: Blij Schuldenvrij
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Schoolbel
klinkt weer in
Pasteurstraat
De brede school aan de Pasteurstraat is met ingang van het nieuwe
schooljaar in gebruik genomen. Na vele jaren klinkt dus eindelijk
weer de schoolbel in de Pasteurstraat en geeft het een gezellige
drukte van ouders en kinderen op straat. De officiële opening vindt
in oktober plaats.

Bouw Keizersbrug van start
De bouw van het hoogwaardige nieuwbouwproject Keizers-

Bekijk www.keizersbrug.nl voor meer informatie over het project

brug op de kop van de Zuidstraat en de Keizersgracht, gaat

en voor de virtuele tour.

in oktober van start. Er komen 11 appartementen in diverse
variaties met alle een privé parkeergarage. Alle appartementen krijgen een luxe keuken, een complete badkamer en volledig afgewerkte wanden. De koopprijzen liggen tussen de €
210.500,- en de € 429.000,-.
Virtuele wandeling
Op de website www.keizersbrug.nl staat de virtuele tour Keizersbrug. Deze tour geeft een goed beeld van het nieuwbouwcomplex
in verhouding tot de omgeving.
De tour biedt beelden vanaf verschillende hoogtes en standpunten.
Zo is de Keizersbrug onder andere vanaf Willemsoord en de Spoorgracht te bekijken. Bijzonder is het uitzicht vanaf het dakterras van de
nog te bouwen Keizersbrug. Door gebruik van speciale technieken
is het werkelijke uitzicht vanaf het balkon te zien.

Nieuwe (huur)woning in stadscentrum?

Wonen in De Werviaan!

Als u heerlijk wilt wonen in een nieuwbouwwoning in het hart
van Den Helder, dan moet u beslist een kijkje gaan nemen in de
modelvorming van De Werviaan. In De Werviaan vindt u ruime
en comfortabele eensgezinswoningen met een zonnig terras.
De keuken bevindt zich op de begane grond, de woonkamer
op de eerste verdieping en de drie slaapkamers en badkamer
op de tweede verdieping.
Kopen of huren
Van de in totaal 33 woningen zijn er inmiddels 12 verkocht. Voor de
kopers bestaat er - als aan de voorwaarden wordt voldaan - de
mogelijkheid van een corporatiehypotheek en een aankoopgarantie
van hun eigen huis. Op de website www.dewerviaan.nl vindt u alle
informatie hierover. De verkoop gaat via Jongewaard Meijer NVM
Makelaars aan de Middenweg in Den Helder, naast het Woonplein
van Woningstichting Den Helder, 0223-612230.
Zeven woningen van De Werviaan gaan in de verhuur. De huurprijzen
in De Werviaan liggen tussen de € 739,73 en € 880,97 per maand.

Zeevaartschool

Het huren van een afgesloten parkeerplaats bedraagt € 35,- per

De renovatie van het karakteristieke pand van de voormalige

maand. Om een woning in De Werviaan te huren heeft u een belast-

Zeevaartschool voorloopt voorspoedig. Zo is onlangs het hoog-

baar huishoudinkomen nodig van minimaal € 34.085,-. Aanmelden

ste punt bereikt. Het pand is straks een perfecte kantoorhuis-

voor een huurwoning in De Werviaan kan via het Woonplein van

vesting. Geïnteresseerde potentiële huurders kunnen contact

Woningstichting in het kantoor aan de Middenweg in Den Helder.

opnemen met Woningstichting Den Helder.

Zorg- en
koopappartementen
Lyceumhof
Op een prachtige locatie, direct aan het Timorpark, realiseert
Woningstichting het sfeervolle project Lyceumhof. Eind van dit
jaar worden volgens planning de 24 zorgappartementen opgeleverd. In het eerste kwartaal van 2013 de in totaal 56 koopappartementen.
Elk weekend is er Open Huis van 12 tot 16 uur! Van maandag
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tot en met vrijdag is het infocentrum op afspraak te bezoeken.
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SAIL 2013 wordt
een prachtig spektakel
20 t/m 23 juni

Cees van Duyvendijk
voorzitter Sail

Zet het alvast maar in uw agenda en op de kalender: SAIL 2013 is van donderdag 20 juni t/m zondag 23 juni! Het
evenement speelt zich voor het grootste deel af in de haven van Den Helder, maar naast het organiserende Den Helder
doen ook de buurgemeenten Texel, Hollands Kroon en Schagen mee. Volop positieve aandacht voor Den Helder en
de regio dus. En omdat ook de Koninklijke Marine gelijktijdig de Marinedagen organiseert, is SAIL 2013 verzekerd
van maximale aantrekkingskracht. Maritieme dagen om nu al naar uit te kijken dus!

SAIL 2013 wordt voor Den Helder en omstreken dus een fantastisch

Ook feest voor KM

evenement. Zo’n maritieme happening met nationale allure vraagt

Het jaar 2013 is voor de Koninklijke Marine een speciaal jaar, bena-

om een gedegen organisatie. Vandaar ook dat de gemeente Den

drukt Van Duyvendijk. De marine gedenkt dat het 525 jaar geleden is,

Helder - die na de laatste Sail in 2008 weer behoefte had aan dit

dat Maximiliaan van Oostenrijk via een ordonnantie ‘georganiseerde

evenement - aan de ervaren bestuurder en oud-marinebevelhebber

zeemacht’ gebood (in 1488 dus). Bovendien is het in 2013 200 jaar

Cees van Duyvendijk vroeg als bestuursvoorzitter van Stichting Sail

geleden dat de marine - het oudste onderdeel van de krijgsmacht

2013 te willen fungeren. Deze stemde daar graag mee in, al geeft hij

- het predikaat ‘Koninklijk’ kreeg. Alle reden dus om het SAIL feest

meteen aan dat zijn rol bescheiden is: ‘Het stichtingsbestuur gaat

in en met Den Helder mee te vieren en er de eigen Marinedagen (de

over de hoofdlijnen en controleert de directie. Het echte werk - en

vroegere Vlootdagen) mee te laten samenvallen.

geloof mij dat dat enorm veel organisatie vraagt - wordt gedaan door
de directie van SAIL 2013, Jeanette Blijdorp en Pedro Stunnenberg

Van Duyvendijk: ‘De Koninklijke Marine is ongelooflijk belangrijk voor

(namens de Koninklijke Marine). Daarnaast zijn er ongelooflijk veel

het SAIL evenement. SAIL is zonder de medewerking en inzet van de

vrijwilligers nodig om dit evenement mogelijk te maken.’

marine zelfs ondenkbaar. De marine is de belangrijkste economische
speler in de stad en van grote toegevoegde waarde.’

Draagvlak, geld en schepen
Voor het welslagen van een evenement als SAIL moet er volgens

Promotionele waarde

voorzitter Van Duyvendijk aan een aantal basisvoorwaarden kunnen

SAIL 2013 heeft een geweldige promotionele waarde. Van Duyven-

worden voldaan. ‘Je hebt draagvlak bij bevolking en bestuurders

dijk: ‘Den Helder en de regio kunnen laten zien wat zij in huis heb-

nodig, geld en schepen. Het draagvlak is er en met het geld zijn

ben. Het is een geweldig publieksevenement, met veel enthousiaste

we goed op weg, al merken ook wij dat er een economische crisis

mensen en grote economische spin off. Toeristen uit het hele land

is en het allemaal wat lastiger is. Een evenement als SAIL kost nu

maken kennis met een regio die leeft en actief is en met het nieuwe

eenmaal veel geld, omdat die historische zeilschepen opleidings-

Den Helder, waar hard wordt gewerkt aan stadsvernieuwing en

schepen zijn geworden en je flink moet betalen om ze naar je haven

waar de maritieme industrie en de haven een economische hoofdrol

te krijgen. Maar het ziet er allemaal goed uit voor wat betreft het

spelen. SAIL 2013 in Den Helder wordt een prachtig spektakel in

deelnemersveld.’

ene stad die ertoe doet!’

Burgemeester Schuiling:

‘Een heel bijzondere Sail Den Helder’
Woonmagazine vroeg aan burgemeester Koen Schuiling waar-

Helder komen en plezierig verwonderd zijn over het vele wat onze

om de gemeente zo graag weer Sail naar Den Helder haalt.

stad en de regio te bieden hebben. Een prachtige ligging, schitte-

De burgemeester: ‘Den Helder is van oudsher een zeevarende

rende natuur en bovendien veel monumenten, omdat Napoleon al

en energieke stad. Walvisvaarders, vissers en de Koninklijke

door had hoe strategisch de ligging van Den Helder was. Veel van

Marine...altijd verbonden met het water, dus Tall Ships horen

die door hem gebouwde monumenten zijn nog toegankelijk. Sail is

Den Helder aan te doen. En dat doen ze met plezier, omdat de

dus heel belangrijk voor de promotie van onze stad en de regio.’

bemanning weet dat niet alleen de inwoners van onze stad maar
van de hele regio ze met warmte en enthousiasme verwelkomen.

Wordt de editie2013 een bijzondere Sail Den Helder?
‘Sail Den Helder 2013 zal absoluut heel bijzonder zijn. Door de in-

‘Volgend jaar komt er iets bijzonders bij want dan zijn we 525 jaar

spanningen van admiraal Borsboom, zijn staf en de Sail-organisatie

een natie die onze belangen ook op zee verdedigt en is de marine

zullen er prachtige Tall ships te zien zijn. Ik weet ook zeker dat er

al 200 jaar Koninklijk. Van oudsher begrepen we het belang van

boeiende evenementen tijdens Sail georganiseerd worden. Wat ik

een vrije zee zodat goederen tussen landen vrij verhandeld kunnen

ook knap vind, is dat de organisatie zich veel inspanningen getroost

worden. Nederland is een handelsland en wij hebben dus een groot

om werkelijk iedereen in Den Helder mee te laten doen aan Sail 2013.

belang bij een goede relatie met andere landen.

Daarbij gesteund door tientallen vrijwilligers die spreekwoordelijk

Dat is wat we hopen te bereiken met Sail 2013. Goede relaties met

zijn voor de energie die altijd weer wordt losgemaakt in Den Helder

de opvarenden van onze gastschepen als representanten van be-

als het er echt even op aankomt.’

vriende naties over de hele wereld.’
Wat betekent Sail 2013 voor Den Helder?

‘Tevreden ben ik als onze gasten en onze bezoekers met een goed

‘We hopen natuurlijk te bereiken, dat veel mensen naar Sail Den

gevoel terugdenken aan Sail 2013 en aan Den Helder!’
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Wanneer bent u tevreden over het evenement?
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Jeannette: ‘Den Helder is een voorbeeld voor veel Nederlandse
havensteden. Wat een bevlogenheid bij haar bewoners! Ik ken geen
andere havenstad, waar zoveel evenementen worden georganiseerd,
het hele jaar door. Het enthousiasme voor Sail Den Helder 2013
is ongekend, dagelijks komen er spontane aanmeldingen binnen
van vrijwilligers, bedrijven en organisaties, die graag een rol willen
spelen in de organisatie. ‘Met Willemsoord als uitvalsbasis voor
onze organisatie - Sail houdt kantoor naast de VVV - zitten wij in het
hart van de Helderse gemeenschap en historie. De lijnen zijn kort
in Den Helder, de netwerken overzichtelijk, de betrokkenheid groot.
Iedereen kijkt uit naar 2013, het jaar waarin een heel bijzondere editie
van ‘Sail’ zal plaatsvinden.

Directeur Sail Jeannette Blijdorp-Jonker:

‘Den Helder voorbeeld voor
andere havensteden’
De advertenties die regelmatig verschijnen in
de Helderse Courant en enkele andere edities

worden goed gelezen. Sommigen maken zich zorgen, dat hiermee een
enorme geldverspilling plaats vindt, maar niets is minder waar. De ad-

Voor de professionele organisatie van Sail Den Helder

vertenties maken deel uit van een zogenaamde ‘barter’, wat eigenlijk

2013 is een beroep gedaan op Jeannette Blijdorp-Jonker.

een soort ruilhandel is. Er wordt dus niet voor betaald. De stichting

Als algemeen directeur zorgt zij samen met operationeel
directeur Pedro Stunneberg voor een perfect maritiem
evenement, zowel qua inhoud als organisatie daarvan.
Jeannette heeft ruim 23 jaar ervaring met Sail, want zij
organiseerde in 1989 voor het eerst Sail Delfzijl en heeft

Sail Den Helder gaat heel zorgvuldig om met haar sponsorgelden, er
is nog nauwelijks een cent uitgegeven. De begroting is voor een groot
deel gedekt en er wordt hard aan gewerkt om het resterende deel
binnen te halen.’
Tijdens Sail 2013 zal speciale aandacht worden besteed aan kwetsbare
doelgroepen. Jeannette: ‘Wij zijn niet alleen naar buiten gericht, maar
nemen ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom be-

in de loop der jaren een groot netwerk opgebouwd in

steden wij tijdens Sail bijzondere aandacht aan kwetsbare doelgroepen.

de maritieme wereld. Sail Den Helder 2013 wordt een

Het moet immers voor zoveel mogelijk mensen een groot feest worden!’

bijzonder evenement, zo belooft de directeur, die het

Op www.saildenhelder.nl kunt u steeds het laatste nieuws

geweldig vindt dat ze dit in en voor Den Helder mag doen.

over Sail 2013 lezen.

Woningstichting steunt Sail 2013
‘Sail 2013 wordt genieten voor de hele stad!’ Het zijn de enthousi-

dat willen we aan iedereen in Nederland vertellen. Wat is dan

aste woorden van Peter Kramer, financieel directeur van Woning-

mooier dan zo’n prachtig maritiem evenement als Sail 2013, dat

stichting Den Helder. Woningstichting is een van de sponsors van

bovendien ook nog eens de volledige steun van de Koninklijke

het grootschalige maritieme evenement, dat Den Helder in 2013

Marine krijgt?!’

weer eens stevig op de kaart van Nederland gaat zetten als een
dynamische stad waar van alles te doen en te beleven valt.

‘Als grootste woningverhuurder van de stad dragen wij dan ook
ook door middel van Sail 2013 het wonen in Den Helder promo-

dat het goed gaat met Den Helder, want als het goed gaat met

ten en zullen wij speciale doelgroepen gebruik laten maken van

de stad, dan gaat het goed met Woningstichting. Het evenement

de aan ons geboden faciliteiten op deze dagen. Het belooft een

zelf gaat bovendien precies over het meest kenmerkende van

groot feest te worden voor de stad, haar inwoners en bezoekers.

onze stad: de ligging aan zee en de verbondenheid met de zee!

En dat maakt eens te meer duidelijk hoe fijn het wonen is in Den

Dat maakt het wonen en werken in de stad zo bijzonder. En juist

Helder aan Zee.’
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graag aan het welslagen van dit evenement bij. Natuurlijk gaan wij
Peter Kramer: ‘Het is voor Woningstichting van heel groot belang
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(advertentie)

Hybride 14% bijtelling
Hybride 14% bijtelling

- Nieuwbouw
- Verbouw
- Renovatie
- Restauratie
- Ontwikkeling

Fang:

mysterie in Nieuw
Den Helder

Voor de zomervakantie kregen de leerlingen van de groepen 7 en
8 van de basisscholen in Nieuw Den Helder het kinderboek Fang,
geschreven door de bekende Nederlandse thrillerauteur Gauke Andriesse. Fang is het derde boekje in het kader van het project ‘Ieder
kind een eigen boek’, een initiatief van de basisscholen in Nieuw
Den Helder en gefinancierd door het convenant Wijkaanpak Plus.
In alle drie de boekjes staan belevenissen van kinderen in de wijk
Nieuw Den Helder centraal.

Leraar Edwin Volder

In Fang gaan de twaalfjarige Roos - die woont in een flat aan de
Marsdiepstraat - en haar hartsvriendin Shelly op onderzoek uit om
geheimzinnige gebeurtenissen die zich in Nieuw Den Helder afspelen
op te lossen. Langzaam maar zeker ontdekt het tweetal dat er in
Nieuw Den Helder en de omliggende duinen geheimen zijn die maar
beter bewaard kunnen blijven.........
Spannend!
Anouska (10) en Ramiro (12) zitten in groep acht van Meerwerf basisschool De Duynvaerder aan de IJsselmeerstraat en hebben Fang al
een paar keer gelezen. Anouska: ‘Het leuke van het boekje is dat
de situatie op het ene moment heel normaal is, maar dan opeens
spannend wordt. Er komt ook veel herkenbaars in voor, zoals Fort
Kijkduin, Hotel Den Helder en natuurlijk onze eigen school.’ Ramiro:
‘Het is heel leuk en heel spannend. Ik heb het boek nu zelfs al vier
keer gelezen en vind het steeds weer leuk.’
Hoorspel op LOS
Leraar Edwin Volder wilde ook direct na de zomervakantie weer
aandacht aan Fang besteden. Edwin: ‘Toen ik dit aan anderen vertelde, kwamen de LOS-programmamakers Gerard Terpstra en Gerrit
Volder met het idee om er een hoorspel van te maken. Dat vonden

Anouska en Ramiro

we natuurlijk een geweldig
idee.’
En zo kwam het dat de
leerlingen van groep 8
van De Duynvaerder zelf
de teksten en de geluiden
voor het hoorspel hebben
gemaakt. Het hoorspel
Fang is te beluisteren op
donderdag 11 oktober van
14.00 tot 15.00 uur op LOS
radio.
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Gerard Terpstra en Gerrit Volder (LOS) nemen het hoorspel op.
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Clean & Basic

• Schoonmaakdiensten
• Ontruimingen
• Calamiteitendiensten

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* gecertificeerd.

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

• Elektrotechniek
• Telefonie
• Toegangscontrole

KEMA CERTIFICAAT

BRL 6000

• Datacommunicatie
• Brandmelding
• Bewaking
• Inbraaksignalering
• Camera-observatie

Drs. F. Bijlweg 238
1784 MC Den Helder
Telefoon (0223) 63 77 74
Website: www.taylor-et.nl
E-mail: info@taylor-et.nl

Schone dakgoten dankzij Buurt
Beheer Bedrijf Den Helder
Helder Vastgoed Onderhoud BV van Woningstichting: ‘Wij zijn heel
tevreden over de werkzaamheden van het Buurt Beheer Bedrijf en
hebben van onze huurders veel positieve reacties gehad. Vandaar
ook dat we een paar weken terug hebben aangegeven onze samenwerking te gaan verlengen.’
Voor André Flipse en Jeroen van Zeventer betekent deze samenwerking een belangrijke economische basis voor hun Buurt Beheer
Bedrijf Den Helder. André: ‘Wij waren toezichthouders en zagen veel
flora in de dakgoten. Toen hebben we zelf het initiatief genomen
André Flipse (l) en Jeroen van Zeventer

om met Woningstichting te gaan praten over het onderhouden van
de goten. En we kwamen gelukkig precies op het goede moment.’

Woningstichting heeft het schoonmaken van de dakgoten van
haar huurwoningen uitbesteed aan het Buurt Beheer Bedrijf

Bij het Buurt Beheer Bedrijf werken mensen met afstand tot de

Den Helder. Voor André Flipse en Jeroen van Zeventer - die

arbeidsmarkt. Er is daarnaast een groot netwerk van vrienden en

samen de trotse directie van het Buurt Beheer Bedrijf vormen

kennissen die graag een handje helpen bij de werkzaamheden.

- is dit het bewijs van de vele mogelijkheden van het door hen

André: ‘Met elkaar vormen we een echt sterrenteam!’ Het Buurt

opgerichte bedrijf.

Beheer Bedrijf zorgt er ook voor dat mensen een bij de werkzaamheden passende opleiding krijgen. Bij de ploeg die de dakgoten

In december 2011 kreeg het Buurt Beheer Bedrijf van Groep On-

schoonmaakt, worden drie mensen geschoold tot praktijkopleider.

derhoud van Woningstichting Den Helder twee proefopdrachten om
de dakgoten te reinigen in de Indische buurt en een buurt in Nieuw

Naast deze opdracht van Woningstichting is de stichting actief voor

Den Helder. Die proef verliep voor beide partijen veelbelovend. Dit

de winkeliers in de Marsdiepstraat met het VIT project. VIT staat

betekende voor het Buurt Beheer Bedrijf, dat Woningstichting het

voor Verkeer, Informatie en Toezicht. De bezoekers van de Mars-

onderhoud van alle dakgoten van haar bezit - in Den Helder, Juliana-

diepstraat worden hierbij door medewerkers van het Buurt Beheer

dorp en Callantsoog - aan het Buurt Beheer Bedrijf ging uitbesteden.

Bedrijf geholpen, terwijl er ook toezicht wordt gehouden. Voor de
gemeente Den Helder gaat het Buurt Beheer Bedrijf door het be-

Inmiddels heeft Woningstichting deze dienstverlening met het Buurt

heren van het groen en het verwijderen van zwerfvuil en dergelijke

Beheer Bedrijf verlengd. Marco de Winter, adjunct directeur van

de wijk Jeruzalem netjes houden.

Helder Vastgoed

nieuwe naam Wonen Den Helder
Begin mei maakte Woningstichting de nieuwe naam voor haar BV’s bekend. De nieuwe naam voor Wonen Den Helder is Helder Vastgoed. De
onderliggende BV’s krijgen ook andere namen. De nieuwe naam past beter bij het verruimde werkgebied van de BV’s. Vooral Helder Vastgoed

Nieuwe naam BV

Oude naam BV

Helder Vastgoed Schilderwerken

Schilderwerken Den Helder

Helder Vastgoed Onderhoud

Woningonderhoud Den Helder

Helder Vastgoed Bouwadvies

Bouwadvies Den Helder

Helder Vastgoed Woondiensten

Woondiensten Den Helder
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Schilderwerken en Helder Vastgoed Onderhoud ontvangen steeds meer opdrachten uit de regio.
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Plattegrond Zeestad

Dit gebeurt er in het Stadshart!
Op deze pagina’s vindt u een overzicht van alle projecten die voor het Stadshart op het programma staan. Om het Stadshart
op te knappen zijn er ingrijpende wijzigingen gepland. De schouwburg zal naar Willemsoord verhuizen, zodat er ruimte ontstaat voor het Stadspark en een compact, aantrekkelijk winkelcluster. De stationslocatie moet meer bij het Stadshart worden
betrokken door de Beatrixstraat door te laten lopen tot aan de Watertoren. Ook een investering in gebouwen op deze locatie is
noodzakelijk om dit gebied aantrekkelijk te maken om naar toe te gaan. Daarom is ervoor gekozen een eventueel nieuw stadhuis
juist op deze plek te bouwen.
Ondertussen zijn veel straten al opgeknapt, liggen de winkels in de Spoorstraat weer in de zon omdat de overkapping is verdwenen, en worden gaten in de stad gevuld met nieuwe bebouwing. Op de Kop van de Beatrixstraat zijn de nieuwe ontwikkelingen
in volle gang. Als de Beatrixstraat klaar is, plaatst Woningstichting hier de beeldenroute. Met de nieuwe bibliotheek op de hoek
van de Weststraat wordt de verbinding naar Willemsoord en de nieuwe schouwburg gemaakt. Op de tekening is een overzicht
te zien van de projecten die vallen onder de stedelijke vernieuwing van Zeestad en Maritieme Stad (het samenwerkingsverband
van Proper-Stok en Woningstichting Den Helder) in het Stadshart.

1.	Het doortrekken van het Stadspark en realiseren
van 1e winkelconcentratie. Halter Bellevue;
2.	In collegiale samenwerking bouwen
Woningstichting en Proper-Stok in de
Spoorstraat 7 eensgezinswoningen;
3.	De Melkfabriek: 14 zorgeenheden in de
Molenstraat voor ‘s Heeren Loo;
4. Boedelstaete;
5. De Werviaan;
6. De Hoed;
7. 	Nieuwbouw Tjempaka door Woontij;
8. 	Tweede winkelconcentratie / Halter Sluisdijk;
9. 	 Parkeergarage Sluisdijk;
10. 	Op deze plek komen 18 zorgwoningen voor senioren, 3 huurappartementen en een commerciële
plint van 250 m2;
11. Nieuwe bibliotheek in School 7;
12. Keizersbrug (kop Zuidstraat/Keizersgracht);
13. 	Nieuwe Schouwburg;
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14. Molenplein / Grachtengordel: 34 woningen.
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Succes voor Blij Schuldenvrij

Helders initiatief nu ook landelijk
Op initiatief van Woningstichting Den Helder hebben meer dan 200

Doel van Blij Schuldenvrij is de leerlingen wakker te schudden en hun

leerlingen van Scholen aan Zee in het kader van Blij Schuldenvrij het

te laten beseffen dat ze vaak veel geld uitgeven zonder dat ze het in

afgelopen schooljaar preventielessen gekregen van cabaretier Bert

de gaten hebben. Bert Schuiling: ‘Ik vroeg bijvoorbeeld wie brood

Schuiling. Hij hield de 2e jaars scholieren een spiegel voor over hun

van thuis mee naar school neemt. Antwoordt een meisje, dat het veel

eigen financiële inkomsten en vooral uitgaven. Daarna werden in kleine

makkelijker is om het op school te kopen. Maar ze wist niet hoeveel

groepjes posters en flyers door de leerlingen ontworpen over de do’s

dat haar kostte per jaar. Toen we dat samen uitrekenden, bleek dat

en don’ts om schuldenvrij te worden, te zijn en te blijven. De beste

ze voor dat geld ook de scooter kon kopen waar ze nu geen geld voor

ontwerpen werden beloond én gedrukt.

had. Dat was voor haar en haar klas een echte eye-opener. Via de

Een door de leerlingen zelf gemaakte musical (met een vleug humor à

kinderen bereiken we ook de ouders. Laatst vertelde een vader ons

la Bert), die werd opgevoerd voor groep 8 van de basisschool, sloot de

dat zijn kind hem voorgerekend had dat zijn telefoonabonnement te

lessen Blij Schuldenvrij op een ludieke wijze af.

duur was. Dat is toch geweldig, hè?!’

Landelijke bekendheid
De lessen Blij Schuldenvrij worden in dit nieuwe schooljaar weer aan
alle tweede klassen van het voortgezet onderwijs in Den Helder gegeven. Hoe goed de lessen aanslaan blijkt uit de belangstelling die
er is vanuit Nederland: in Boxmeer heeft Bert Schuiling inmiddels dezelfde lessen gegeven en Alkmaar, Hoorn en Drenthe staan klaar om
de lessen over te nemen. Het werkt dus als een olievlek. Anne Marie
Snoek, initiatiefnemer van Blij Schuldenvrij: ‘Ons doel is de lessen Blij
Schuldenvrij standaard in de landelijke
lesprogramma’s opgenomen te krijgen.
De tijd daarvoor is helaas gunstig. Het
mooie van de lessen is niet alleen de
financiële bewustwording overbrengen
aan de leerlingen, maar ook het samenwerken met alle sponsoren die uit pure
bezorgdheid Blij Schuldenvrij mogelijk
maken!’

kunnen voortzetten van de lessen. Basisscholen kunnen zich bovendien
aanmelden voor het bijwonen van de educatieve musical.

Jeugd aanspreken
Om de jongeren te triggeren werd een

Blij Schuldenvrij is mogelijk gemaakt door: Gemeente Den Helder, Ra-

Facebook pagina geopend, de les in ca-

bobank Noord-Holland Noord, Bureau Kwaaitaal, Vermeer-Schutte &

baretvorm gegoten, de musicalopdracht

Musen, Woningstichting Den Helder, Rotary Den Helder Julianadorp,

gegeven en een YouTube film gemaakt.

Zeeman Reclamegroep, Zaak van Vermaak, Roelofs Lijstenmakerij,

Dit schooljaar zullen ook de eindejaars-

Knuwer Creuzberg advocaten, Amazing Flowers, Helder Events en

leerlingen van Mavo Aan Zee een les krij-

uiteraard Bert Schuiling, theatermaker.

gen, ter voorbereiding op de volgende
stappen die zij zullen gaan zetten in de
maatschappij. De door de leerlingen
ontworpen posters en flyers worden
weer ingezet bij de volgende lessen, die
van 29 oktober t/m 9 november worden
gegeven op Scholen Aan Zee.
Aansluiten bij Blij Schuldenvrij?
Dat kan! Belangstellende scholen
voor de lessen kunnen zich melden bij
asnoek@wsdh.nl , maar uiteraard geldt
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dit ook voor nieuwe sponsors voor het
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groep 7 van basisschool Thorbecke
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Kinderen Thorbeckeschool

bouwen aan Werviaan
Voor de zomervakantie volgden de leerlingen van groep 7 van de

aan. De les begon met een presentatie over ‘De Bouwwereld’ van

Thorbecke basisschool een bouwworkshop bij de ‘buren’ van de

opzichter John Nieuwstad van Woningstichting Den Helder. Van idee

Werviaan. Hier leerden zij welke werkzaamheden er in de bouw

tot oplevering werd op een beeldende wijze uitgelegd. Na ruim een

plaatsvinden en wat erbij komt kijken om een nieuw gebouw neer

uur stelden de kinderen nog steeds vragen.

te zetten. Voorafgaand aan de workshop kregen de kinderen een
stoomcursus over de bouwwereld.

Na de theorie volgde natuurlijk de praktijk. De leerlingen van groep
workshop ‘tegelen’

workshop ‘metselen’

Al twee jaar lang kijken de kinderen van basisschool de Thorbecke

7 stonden een dag in de schoenen van de bouwvakker. Met de

naar de bouw van de Werviaan. Van heipalen tot dakpannen kwa-

bouwhelm op gingen de kinderen als echte bouwvakkers vroeg naar

men op grote vrachtwagens langs de school gereden. Nu de bouw

de bouw toe. Daar volgden zij workshops als schilderen, metselen,

in de afrondende fase verkeert, gaan de scholieren zelf een kijkje

timmeren en tegelen. Aan het eind van de ochtend mochten de

nemen op de bouw.

kinderen hun zelfgemaakte spiegel met lijst mee naar huis nemen.

Initiatiefnemer Cindy de Vos, stagiaire bij de Thorbecke, koppelde

Woningstichting sluit samen met de basisschool op deze originele

haar opdracht voor een nieuwe lesvorm aan de bouw van de Wervi-

manier een intensieve bouwperiode af.

Vrijwaard actief in
Dienstencentrum De Schooten
Ontmoeten en bewegen in het dienstencentrum
Op basis van de behoefte en de vraag van de klant naar een tweede
fitnessclub voor senioren gaat Vrijwaard met ingang van januari
2013 hiermee starten in het dienstencentrum De Schooten. Het
fitnessproject in Parkzicht is een groot succes. Er maken nu al zo’n
tweehonderd mensen gebruik van. Er zijn professionele apparaten
en begeleiding, waardoor klanten op verantwoorde manier en naar
eigen niveau kunnen bewegen.
De heer Veenstra: ‘De fitnessclub is een van de onderdelen die
Vrijwaard daar gaat oppakken. In het dienstencentrum gaat het om
een totaal-aanpak van wat klanten willen gaan doen en wat bijdraagt
aan een beter gevoel. Er zullen tal van activiteiten georganiseerd
gaan worden vanuit Actief in de Wijk. Vrijwaard wil eigen keuze en
eigen kracht aanspreken en een duwtje in de rug geven om zelf in
beweging te komen en te doen wat bij hen past. Vrijwaard ondersteunt dit met Actief in de Wijk en wil werken met zo min mogelijk
bureaucratie. Dus geen indicatie maar een uitnodiging om deel te
nemen, waardoor er een stimulerend contact ontstaat met deelnemers en de gelegenheid ontstaat om deel te nemen aan leuke

Ontmoeten en bewegen. Die woorden staan centraal in

groepsactiviteiten of cursussen.’

het gesprek dat Woonmagazine heeft met Coert Veenstra,
die nu bijna 5 jaar voorzitter van de Raad van Bestuur
van Vrijwaard is. Als je daar nog het motto van Vrijwaard
aan toevoegt: ‘Thuis in de samenleving’, dan is de missie
van Vrijwaard helemaal duidelijk. Vanuit die gedachte
gaat Vrijwaard in het Dienstencentrum De Schooten
activiteiten op het gebied van ontmoeten en bewegen
organiseren.
De Golfstroom is een bruisende ontmoetingsplaats in De Schooten
voor zowel de bewoners van het woonzorgcomplex als de vele bezoekers. Er worden activiteiten georganiseerd die bijdragen aan
een gezellige en familiaire sfeer. Coert Veenstra: ‘Vrijwaard wil een
bijdrage leveren aan menselijk geluk. Mensen die met Vrijwaard te
maken hebben, moeten het gevoel hebben dat ze bij de Vrijwaardfamilie horen. Het organiseren en afstemmen van de activiteiten op
willen dat mensen uitgenodigd worden om actief te zijn en te blijven.’
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de wens van de klant, speelt daarbij een zeer belangrijke rol. Wij
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Asbest verwijdering
Sloopwerken en
recycling

SLOOPWERKEN & RECYCLING

Te l e f o o n ( 0 2 2 3 ) 6 3 1 6 5 1 • D e n H e l d e r

VAN KEULEN
MAKELAARS.NL
Wo n e n + B u s i n e s s

Aankoop

VAN KEULEN
MAKELAARS.NL
Wonen + Business

Verkoop
Taxaties
Advies voor zowel.NL
Wonen
als Business!
Wo n e n + B u s i n e s s

.NL

Wonen + Business

Van Keulen Makelaars
Telefoon 0223 - 616400
www.vankeulenmakelaars.nl

Uitslag Enquête

7,8
Deelnemers WMO tevreden over de dienstverlening
Begin 2012 verzond Woningstichting 71 enquêtes met betrekking tot de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) naar aanleiding
van in 2011 verrichte werkzaamheden. Hiervan ontvingen wij er 56 (79%) terug. De kwaliteit van de aangebrachte voorziening wordt
door de respondenten (de mensen die de enquete ingevuld terug stuurden) met een 8,1 als goed beoordeeld. Met een gemiddeld
rapportcijfer van 8,3 geven de respondenten aan zeer tevreden zijn over de vakman. Verbeterpunten liggen er op het gebied van
afhandelingtijd van de aanvraag WMO.

Hofjes en veldjes Zuiderzeebuurt weer mooi
Onder leiding van Zeestad worden de grote groene open ruimten

nu veel verschillende veldjes en hofjes ontstaan waar de bewoners

in de Zuiderzeebuurt allemaal opgeknapt. En wat gaat het er weer

kunnen recreëren en de kinderen weer heerlijk kunnen spelen. Ook

mooi uitzien!

de belangrijke doorgangswegen Flevostraat en Slingerbeekstraat

Samen met Islant – een stedenbouwkundig ontwerpbureau – en

prettiger geworden, omdat het verkeer hier nu niet meer doorheen

de bewoners van de verschillende hofjes en straten is de nieuwe

kan razen. Kortom: door in de buitenruimte dingen aan te pakken,

inrichting bedacht. Alle oude groenplekken zijn onder handen ge-

heeft Zeestad er aan bijgedragen dat het leuker, rustiger, groener

nomen en hebben nu een eigen invulling gekregen. Daardoor zijn er

én gezelliger is geworden in de Zuiderzeebuurt.
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zijn ingrijpend veranderd. Het is voor de bewoners veel veiliger en
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Fotoboek Nieuw Den Helder

‘Er komen allerlei

herinneringen terug’

De huurders van Woningstichting in Nieuw Den Helder hebben onlangs van Woningstichting een prachtig fotoboek over de ontwikkeling van hun wijk ontvangen. Daarin wordt de ontstaansgeschiedenis
van Nieuw Den Helder tot en met het bezoek van Koningin Beatrix
aan het Duinpark in beeld gebracht.
Tot de blijde ontvangers van het boeken behoort de familie Jeensma, bewoners van Nieuw Den Helder van het eerste uur. De heer
en mevrouw Jeensma - Iep en Martha - wonen nu in een prachtig
appartement boven de Duynvaerder basisschool aan de IJsselmeerstraat, maar kennen Nieuw Den Helder als bewoners al van het
eerste begin. In 1957 kwam het echtpaar
naar Den Helder om daar de eerste 33 jaar
aan de Vletweg te wonen. ‘Wij hebben alles in de wijk zien bouwen. Geweldig was
dat. Toen we het fotoboek inzagen dat we
van Woningstichting hebben gekregen,
kwamen veel herinneringen terug. Een
prachtig boek is het!’
Het fotoboek is voor opa en oma Jeensma extra leuk, omdat kleindochter
Anne er ook in staat. ‘Het gezin van
onze dochter woont in Duinhof. Bij het
bezoek van Koningin Beatrix stond
kleindochter Anne viool te spelen en
toen de Koningin langsliep, zei ze tegen haar: ‘Ga zo door!’ Leuk hè?!’

Tuinaanleg
Tuinontwerp • Tuinberegeningen

06-55 832 845 • Julianadorp • www.heldergroen.eu

de beste
hypotheek
De Jong Hypotheken is de grootste
onafhankelijke hypotheekadviseur
van de Noordkop.
Wij verzekeren u van de beste hypotheek.

de-jong.nl

1
0223 68 87 88

Alkmaar Den Helder Schagen

De winnaar van de puzzel uit de laatste
Woonmagazine is: Mieke de Jong. Zij

EL
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krijgt een cadeaubon van 25 euro van
Bloemsierkunst van Amesfoort.
Stuur uw oplossing naar
Woonmagazine, Postbus 366, 1780 AJ
Den Helder, o.v.v. Puzzel najaar 2012 en
maak kans op één van de 10 exemplaren van
de uitgave Stadshart Den Helder 125 jaar.
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© Sunny Creations Den Helder

Het boek Stadshart Den Helder
125 Jaar gaat over de ontwikkeling van het Stadshart van
Den Helder en geeft een mooi
beeld van het wel en wee van
de Helderse binnenstad. Het
boek is samengesteld door
Marinus Vermooten en een
must voor liefhebbers van de
geschiedenis van onze stad.

intensief bezig met verbetering van de (woon)kwaliteit van

woordzoeker. Het verloop van de woorden is altijd haaks en

deze puzzel vormen.
Assorgiapleintje
Bieb
Binnenstad
De Werviaan
Gemeente Den Helder
Gevelrenovatie
Halter Bellevue
Hoed Molenstraat

Kop Beatrixstraat
Parkeerdek Sluisdijk
School 7
Vijfsprong
Winkelpuienproject
Woningstichting
Zusterflat
Beeldenroute Spoorstraat

