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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 donderdag 08.00 - 16.30 uur
Vrijdag 08.00 - 12.00 uur
Kassier Middenweg 159, 1782 BE Den Helder
Maandag t/m donderdag 08.00 - 16.00 uur
Vrijdag 08.00 - 11.30 uur
telefoon-/faxnummers
Hoofdkantoor telefoon 0223 - 67 76 77
Fax 0223 - 63 35 05
reparatieverzoeken
Telefoon 0223 - 67 76 77
website Woningstichting Den Helder
www.wsdh.nl

wijkmeesters ’t Wijkhuis
Texelstroomlaan 5, 1784 EA Den Helder
Telefoon 0223 - 74 00 21
telefonisch spreekuur 08.30 - 9.30 uur
aanwezig 10.00 - 11.00 uur
glasschade
Alleen als u via Woningstichting
Den Helder een glasverzekering heeft,
glasschade melden bij: 0223 - 67 76 77
geiser en centrale verwarming
Klachten melden bij Energie Service
Noord West: telefoon 0223 - 63 55 45
overige zaken
Voor alle verdere vragen en informatie
kunt u bellen naar het hoofdkantoor
van Woningstichting Den Helder, telefoon 0223 - 67 76 77
of mailen naar: info@wsdh.nl

Secretariaten wijkcommissies van de Stichting Huurdersbelang Den Helder
Wijkcommissie 1
(Stad binnen de linie-oost)
p/a mevrouw N. Steffens
Louisehof 85
1781 RW Den Helder
Telefoon 06 13 17 25 13
nelletje85@hotmail.com

Wijkcommissie 5
(De Schooten-west)
p/a de heer E. Bouwmeester
Schout en Schepenenstraat 182
1785 KW Den Helder
Telefoon 0223 - 63 08 37
bouwmeesterboy@planet.nl

Wijkcommissie 2
(Stad binnen de linie-west)
p/a mevrouw C.H.M. Lempens
O. van Noortstraat 65
1782 XL Den Helder
Telefoon 0223 - 62 12 63
chm.lempens@quicknet.nl

Wijkcommissie 6
(De Schooten-oost)
p/a mevrouw J. Snoodijk-Waterlander
C. Groenplantsoen 9
1785 BE Den Helder
Telefoon 0223 - 63 06 03
frank.snoodijk@quicknet.nl

Wijkcommissie 3
(Nieuw Den Helder-west + Huisduinen)
p/a de heer H.A.J. Smeets
Duinroosstraat 85
1783 GB Den Helder
Telefoon 0223 - 62 76 21
hajsmeets@quicknet.nl

Wijkcommissie 7
(Julianadorp)
p/a mevrouw A. Hogendoorn
Landbouwstraat 264
1787 AS Julianadorp
Telefoon 0223 - 75 79 28
a3hogendoorn@me.com

Wijkcommissie 4
(Nieuw Den Helder-oost)
p/a de heer J. de Vries
Waalstraat 37
1784 VT Den Helder
Telefoon 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
Telefoon 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
Telefoon 0224 - 58 17 53
w.vd.ham@quicknet.nl
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Toekomstig bewoners Esther en Tom Staring over Lyceumhof:

‘Dit voldoet precies aan onze wensen’
Esther en Tom Staring waren direct verkocht toen ze eind 2011
op een verkoopdag binnenliepen bij Woningstichting:
,,Dit appartement in Lyceumhof voldoet precies aan onze
woonwensen”, weet Tom (54).
De projectleider bij een elektrotechnisch bedrijf en zijn 45-jarige
vrouw, die werkt als verpleegkundige, hopen binnenkort met hun
22-jarige zoon te verhuizen naar hun nieuwe woning op de derde
etage. Tom: ,,We hadden eerste keus. We kozen voor uitzicht op het
Timorpark. En die tuinkamer boven ons appartement met een heel
riant terras is helemaal fantastisch.”
Keukenblok
In die tuinkamer richten ze een slaapkamer in en een kleine ruimte
met een keukenblok. ,,Handig als je lekker van de zon geniet op
het terras. Hoef je niet steeds naar beneden te lopen als je iets wilt
drinken.”
Ander voordeel is dat ze een slaapkamer op de derde etage bij de
toch al ruime woonkamer kunnen trekken. Wat het echtpaar ook
naar het nagelnieuwe complex trok was de gelijkvloerse woning die
ze hier aantreffen. Alleen voor de tuinkamer moeten ze van de trap
gebruikmaken.

Ze wonen tijdelijk in een huurwoning in De Schooten.
Daarvoor woonde het gezin bijna twintig jaar in Nieuw Den Helder.
Complimenten
Tom wil graag van de gelegenheid gebruikmaken om enkele
welgemeende complimenten uit te delen: ,,Makelaar David Coltof
verdient een pluim voor zijn klantvriendelijkheid en bereikbaarheid.
Al belde ik hem ‘s avonds om acht uur, hij stond me altijd keurig te
woord. De kopersbegeleiding van aannemer Dozy was ook geweldig.
Uit zichzelf wezen ze ons op allerlei opties die mogelijk waren.
En we zijn zeer te spreken over Woningstichting als opdrachtgever.
In deze onzekere tijden met aannemersbedrijven die omvallen
is het een geruststellend en veilig idee dat een solide bedrijf als
Woningstichting achter dit project staat.”

Infocentrum ieder weekend open
Makelaar Coltof laat in de nieuwe verkoopruimte, te vinden op de begane grond in het appartementencomplex, graag de mooie
maquette zien en verstrekt daarbij alle gewenste informatie over wonen in Lyceumhof. Het infocentrum is iedere zaterdag en
zondag geopend van elf tot vier uur. Op afspraak (0223-200005) is ook daarbuiten bezoek mogelijk. De prijzen van de appartementen lopen uiteen van € 207.000,- tot € 362.000,- VON.

Lyceumhof voor
de zomer
opgeleverd
Appartementencomplex Lyceumhof in de Indische buurt wordt
naar verwachting voor de zomer
kant-en-klaar opgeleverd.

Tuin
Begin vorig jaar werd gestart met de bouw. Het bijzondere complex,
dat grenst aan het prachtige Timorpark en op fietsafstand ligt van het
centrum van Den Helder en van de kust, telt 56 riante appartementen.
Het U-vormige gebouw bestaat uit twee vleugels met daartussen
een fraaie tuin. Aan keuze geen gebrek: er zijn twaalf verschillende
typen appartementen, verdeeld over vier bouwlagen. Variërend in
grootte, ligging en prijs.
Vrijwel alle appartementen op de derde verdieping beschikken over
een fantastische, eigen tuinkamer op de vierde etage. Hier zijn ook
de ruim opgezette dakterrassen tot meer dan vijftig vierkante meter
gesitueerd. Voor alle appartementen geldt dat er veel aandacht
is geschonken aan natuurlijke lichtinval. Grote raampartijen in de
woningen laten het zonlicht onbelemmerd toe. Dakterrassen en
balkons maken het mogelijk volop van de zon te genieten.
Alle appartementen, in grootte veriërend van 95 tot 172 vierkante
meter, hebben de beschikking over een eigen inpandige berging
en een plek op een van de parkeerplaatsen rondom het complex.

Energieverbruik
In het Lyceumhof is veel aandacht besteed aan het terugdringen van
energieverbruik. Door toepassing van een systeem van aardwarmte
is het ‘s winters behaaglijk aangenaam en ‘s zomers heerlijk koel in
de woonvertrekken. Alle ruimten in de appartementen zijn voorzien
van vloerverwarming. Medio januari waren dertien appartementen
verkocht. Op ruim dertig appartementen liggen meerdere opties
van kandidaatkopers. De meeste belangstellenden zijn in de leeftijd
van vijftig tot zestig jaar. Sommigen hebben hun huis verkocht en
oriënteren zich nu vanuit een huurwoning op nieuwe woonkansen in
Den Helder. Anderen maken graag de overstap, maar moeten hun
huis nog zien te verkopen.
Vrijwaard
Op de begane grond van Lyceumhof komen woongelegenheden van
Stichting Vrijwaard. De zorginstelling, die het aan de overkant van de
Timorlaan gelegen woonzorgcentrum Ten Anker runt, biedt straks
aan alle bewoners van het appartementencomplex desgewenst
faciliteiten als thuiszorg, personenalarmering en maaltijdservice.
Voor Vrijwaard komen aan de Molukkenstraat gescheiden entrees.
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De werkzaamheden door aannemingsbedrijf Dozy BV
en tal van onderaannemers voor onder meer
installatie- en electrotechniek zijn zo ver gevorderd dat
belangstellenden in twee volledig ingerichte model
woningen van verschillende typen appartementen zelf
kunnen ervaren hoe het is om op deze bijzondere locatie te wonen.
Makelaar David Coltof heeft zijn informatieruimte verplaatst van de
unit op het buitenterrein naar een appartement. Daarin kan hij een
compleet ingerichte keuken en badkamer tonen.
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“Overheid legt
rekening bij
huurders”
per jaar, dan is de huurverhoging inflatie plus 2%. Is uw inkomen
boven de € 43.000 per jaar, dan wordt de huurverhoging inflatie
plus 4%. Als de inflatie 2,5% is, zullen de huurverhogingen dus 4%,
4,5% en 6,5%”

Maak vrijblijvend een afspraak
voor informatie over
financiële begeleiding.

De huren mogen fors
worden
verhoogd.
De maximale huurOplossen kunnen we niet, wel
een helpende hand aanbieden.
verhoging
is
4%
Tel. 0223 - 67 76 77
boven inflatie. Verhuur
afdeling incasso
ders in Nederland
Woningstichting Den Helder
krijgen een heffing
van € 1,7 miljard. Dat zijn de twee zaken
uit het regeer
akkoord die huurders en
verhuurders raken. Hoewel de oorspronkelijke maatregelen nog harder voor de
sector waren vindt Woningstichting Den Helder
deze maatregelen een schande. Algemeen
directeur Robbert Waltmann: “De overheid legt
de rekening bij de huurders.”
Wat houdt het regeerakkoord in?
“Het begint met een heffing van 1,7 miljard euro die de regering
aan verhuurders wil opleggen. Daarmee wil de regering een deel
van de uitgaven van de huurtoeslag betalen. Voor Woningstichting
betekent deze heffing € 4 miljoen in 2014. Dat bedrag stijgt in de
jaren daarna tot € 6 miljoen in 2017. Van elke woning gaat dan bijna
2 maanden huur naar Den Haag. Dat heeft grote gevolgen, zowel
voor Woningstichting als voor de huurders. Om de heffing te kunnen betalen, heeft de regering corporaties de ruimte gegeven om
de huren extra te verhogen.”
Wat betekent dit voor mij als huurder?
“Als u een inkomen heeft tot € 33.000 per jaar, is de huurverhoging
inflatie plus 1,5%. Dus als de inflatie 2,5% is, wordt uw totale huur
verhoging 4%. Is uw inkomen tussen de € 33.000 en € 43.000

Moet Woningstichting de extra huurverhoging doorvoeren?
“Woningstichting is niet verplicht om de extra huurverhoging door
te voeren. Helaas hebben we weinig keus. Zelfs als we de extra
huurverhogingen volledig doorvoeren, kunnen we uit de extra
opbrengsten de heffing nog niet betalen. Het verkopen van
woningen is een mogelijkheid om aan geld te komen voor de heffing.
In deze tijd woningen verkopen lukt bijna niet. Bovendien is er, omdat
veel mensen niet kunnen kopen, extra vraag naar huurwoningen.”
Wat betekent dit nog meer voor huurders?
“Een andere mogelijkheid om de heffing te kunnen betalen,
is bezuinigen op onderhoud en minder investeren in grote renovaties
en nieuwbouw. Huurders zullen dit merken aan het onderhoud van
hun woning, vooral waar het gaat om kostbare energiebesparende
maatregelen. En juist die maatregelen dragen bij aan een lagere
energierekening. Huurders die naar een nieuwbouwwoning willen
verhuizen en startende jongeren zullen ook de gevolgen merken:
we kunnen minder nieuwe woningen bouwen en de doorstroming in
de bestaande voorraad zal stagneren.”

Wat vindt Woningstichting van deze maatregelen?
“Een schande. De corporaties kunnen de heffing nooit
betalen zonder de huren stevig te verhogen. Daarmee legt de
overheid de rekening bij de huurder. En omdat we minder kunnen uitgeven aan onderhoud en minder kunnen investeren in nieuwbouw, is
het ook slecht voor bouwsector, die het toch al erg zwaar heeft. Veel
bouwbedrijven hebben al mensen moeten ontslaan. Dit jaar wordt
60% van de nieuwbouwwoningen in opdracht van een corporatie
gebouwd. Dat zal de komende jaren fors minder worden.”
Protest: teken de petitie ‘Huuralarm’
De sociale woningbouw draait om betaalbaar wonen voor mensen
met een bescheiden inkomen. Wij willen dat dit voor nu en in de
toekomst in stand wordt gehouden, zonder dat op de kwaliteit van
het wonen wordt ingeleverd. Daarom roepen wij u op de petitie
‘Huuralarm’ van De Woonbond te tekenen. Op deze manier hopen wij
het tij te kunnen keren. Het ondertekenen kan direct via de website
van De Woonbond www.woonbond.nl. Roep familieleden, buren en
vrienden ook op om te tekenen. Hoe sterker het protest, hoe groter
de kans dat de regeringsplannen worden bijgesteld.

Heeft u vragen? Stel ze via info@wsdh.nl
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Duurt uw maand te lang?
Het geld is te snel op?
Misschien kunnen wij u helpen!
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Keizersbrug uit
startblokken
Aannemer Dozy begint dit jaar definitief met de bouw van het appartementencomplex Keizersbrug op de kop van de Zuidstraat
en Keizersgracht.
Keizersbrug bestaat uit elf appartementen waarvan er geen één hetzelfde is. De prijzen van de appartementen variëren van € 214.500
tot € 437.500. Nieuwsgierig geworden? Maak op www.keizersbrug.nl een virtuele tour en ontdek wat voor magnifieke woonplek
het fraai vorm gegeven en uitgevoerde complex biedt. Nadere informatie beschikbaar via Jongewaard Meijer NVM Makelaars,
Middenweg 159a in Den Helder, tel. 0223-612230 en op www.jongewaard-meijer.nl.

Toekomstige bewoners Cor en Jannie Kat
spreken locatie en uitstraling aan:

‘Keizersbrug anders
dan anders’
Ze vielen op de bijzondere locatie en het speciale karakter van
het project. ,,Het is echt iets anders dan anders in Den Helder.
Meer uitstraling dan we zien zijn bij andere nieuwbouwprojecten in
de stad.” Was getekend Cor Kat (70), gepensioneerd supermarkt
ondernemer uit Julianadorp.
Hij en Jannie kwamen in 1969 vanuit Zuid-Holland naar de
marinestad. Het jaar erna opende Cor Kat zijn eerste Albert Heijn
in winkelcentrum Vrede en Vrijheid in De Schooten. Enige tijd later
zou de tweede volgen in de Marsdiepstraat.

Toen zoon Jacco de touwtjes in handen kreeg, braken voor
Cor en Jannie Kat rustiger tijden aangebroken. Nu de grootte van hun
huis en tuin in Vogelzand een steeds zwaarder beroep op hun fysieke
krachten doet, werd het tijd voor een nieuwe stap in hun woon
carrière.
,,We vinden de locatie waar Keizersbrug verrijst heel bijzonder.
Tussen het centrum van de stad en Willemsoord in. Met over enige tijd
de bibliotheek aan de overkant en de schouwburg op loopafstand”,
licht Cor Kat hun voorkeur toe.
In één adem noemt hij ook de grootte van het appartement op de
vierde etage, dat helemaal gelijkvloers is en een groot dakterras
heeft. ,,Met prachtig uitzicht rondom”, verheugt hij zich nu al. Nu de
bouw is begonnen kijken Cor en Jannie al reikhalzend uit naar het
moment waarop ze hun intrek kunnen nemen aan de Keizersgracht.
,,We hopen over een jaartje over te gaan. We hebben alle geduld
hoor. Onze huidige woning moet ook nog verkocht worden.”

Architect Duco Kapitein:

‘Gebouw voegt zich naar omgeving’
Het ontwerp van de Keizersbrug is gebaseerd op een groot
aantal randvoorwaarden. Zo dient het gebouw zich te
voegen naar de omgeving, en recht te doen aan de
historische en stedenbouwkundige context. De complexe
ligging bepaalt voor een groot deel de verschijningsvorm en is
allereerst terug te voeren op het bijzondere scharnierpunt in de
grachtengordel, in een haakse hoek om Willemsoord gegraven.
Ook ligt het gebouw prominent in de lange zichtlijn van
de Fabrieksgracht en de Weststraat, en vormt zo een
visueel slotstuk van deze straten. Tevens is deze plek met de
aanleg van de Beatrixstraat de entree tot de binnenstad
geworden en een stadshartentree verdient een bijzonder accent.
Daarnaast continueert het gebouw de bebouwing aan de
Keizersgracht en voltooit het de straatwand aan de Zuidstraat,
met als buurpand het historische dokterspand. Tenslotte
dient het qua schaal, maat en ritme goed mee te doen in de
gevarieerde pandsgewijze opzet van de bebouwing in de
grachtengordel, passend in en met respect voor de context.

Pandsgewijs
Al deze randvoorwaarden werken in op het resultaat: het gebouw
is pandsgewijs opgezet en is te beschouwen als een kort
gevarieerd rijtje van drie gevels.Aansluitend op de bestaande
bebouwing is gekozen voor traditionele materialen als baksteen,
houten kozijnen en keramische pannen, steeds in een andere
kleurnuance. Door in de hoogte te variëren wordt dit effect
versterkt en kan recht worden gedaan aan de stedenbouw
kundige voorwaarde hier een accent aan te brengen: het ene pand
sluit direct aan op het dokterspand, het middenpand vormt het
hoogteaccent, het lage pand op de kop maakt een punt en brengt
zo op karakteristieke wijze Zuidstraat en Keizersgracht tot elkaar.
Zo is geprobeerd aan alle randvoorwaarden te voldoen; om zo de
complexe ligging, de historische context, als ook de tegenstrijdigheid
tussen respectvol ingetogen en prominent accent, op een zo goed
mogelijke wijze met elkaar te verenigen tot een tijdloos duurzaam
gebouw, met een Helderse ziel, hecht verankerd aan de stad.

Geen bouwrente
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Angst voor dubbele lasten tijdens de bouw? Daar is geen reden voor. Woningstichting vraagt bij de start van de bouw van
Keizersbrug alleen een aanbetaling van de aankoopprijs van 10%. Tijdens de bouw hoeft de gebruikelijke bouwrente niet te
worden betaald. Dus volop zekerheid! Voor meer informatie kunt u terecht bij Jongewaard Meijer NVM Makelaars (0223 - 61 22 30).
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Multifunctioneel centrum ‘t Trefpunt in Julianadorp staat aan de
vooravond van een nieuw leven. Woningstichting wil het gebouw
in Middelzand deels slopen en renoveren zodat scholen, sport
verenigingen en ‘s Heeren Loo met haar dagbesteding er weer vele
jaren optimaal gebruik van kunnen maken.
Woningstichting is sinds kort eigenaar van ‘t Trefpunt. Het centrum is eigenlijk te duur en te groot voor een gezonde exploitatie.
Daarnaast is de sportzaal afgekeurd door de gemeente. Scholen en
sportclubs zijn uitgeweken naar de sporthal van het Junior College
in Julianadorp.
Diverse scenario’s en berekeningen voor een vernieuwd Trefpunt zijn
de revue gepasseerd. Inmiddels zijn de ideeën concreter geworden.
Woningstichting gaat uit van een toekomstig vloeroppervlakte van
1500 vierkante meter. Daarom gaat het voorste gedeelte aan de kant
van Middelzand dit jaar tegen de vlakte.

Op zoek naar vlag
Zeevaartschool
Waar bevindt zich de vlag van de voormalige Zeevaartschool in
Den Helder? Die vraag houdt Adri Rijpert al enige tijd bezig.
De vicevoorzitter van de Reünistenvereniging Zeevaartschool vindt
dat het blauwe dundoek weer terug moet naar het gebouw waar tot
1986 nautisch onderwijs werd gegeven. Juist nu de restauratie- en
verbouwingswerkzaamheden vrijwel klaar zijn en het pand weer
in gebruik zal worden genomen.
De vlag stond meestentijds in een standaard in de hal. Bij speciale
gelegenheden wapperde hij buiten, aan dezelfde voorgevel als
waar de nationale driekleur was bevestigd.
Op de vlag staat het koopvaardijembleem afgedrukt: een
gouden anker en een witte margriet met geel hart. Ook het rood-gele
wapen van Den Helder ontbreekt niet. Tot nu toe kan niemand de
inmiddels 74-jarige Adri Rijpert vertellen waar de vlag zich bevindt.
Wie hem kan helpen op zijn zoektocht kan contact opnemen
met hem: Adri Rijpert, Binnenhaven 31, Den Helder,
telefoon 0223 - 66 17 97.
Hij houdt zich ook aanbevolen voor de miniatuurvlaggetjes die
destijds in de school op tafels stonden.
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Nieuw leven voor
‘t Trefpunt in
Julianadorp

Verbinding
Van het deel dat blijft staan blijven de beton- en staalconstructie
gehandhaafd. De hele gevelbekleding wordt vernieuwd. Het dak
wordt mogelijk ook vervangen. Daarnaast wordt een verbinding
aangebracht tussen multifunctioneel centrum en bibliotheek zodat
bezoekers binnendoor van het ene naar het andere gebouw
kunnen komen. Het terrein waarop het gesloopte deel stond wordt
getrokken bij de bestaande groenvoorziening. Het fietspad wordt
langs het vernieuwde Trefpunt omgelegd.
Het is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden worden
uitgevoerd. Woningstichting is in onderhandeling met een beheersstichting, die als gesprekspartner voor de gebruikers optreedt.
Ook wordt er met de gemeente Den Helder gesproken over uitruil van
gronden. Mogelijk moet voor ‘s Heeren Loo en andere gebruikers
tijdelijk onderdak gevonden worden.
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Op deze pagina’s staat een overzicht van alle projecten van het stadshart. Hieronder kunt u zien welke
projecten in ontwikkeling zijn, gerealiseerd worden en al opgeleverd zijn.

In ontwikkeling
1. Doortrekken stadspark
2. ontwikkeling Halter Bellevue
3. Nieuwe Bibliotheek in School 7
4. Nieuwe Schouwburg
5. De Melkfabriek
* Keizerstraat gevelrenovatieproject

Na overgang schouwburg naar Willemsoord.
Na overgang schouwburg naar Willemsoord.
Drost + Van Veen Architecten
Architecten Cie.
Plannen zijn nog in ontwikkeling.

In uitvoering
6. Rozenhout
7. Halter Sluisdijk (alle projecten eind Beatrixstraat)
8. parkeergarage Sluisdijk
9. Kop Beatrixstraat
10. Keizersbrug (kop Zuidstraat/Keizersgracht)

in de verkoop, www.rozenhoutwonen.nl
Gestart
Gestart
Bouw gestart in week, eerste paal 21 februari geslagen door
wethouder Bruin

Gerealiseerd
Verhuurd.
6 april openhuis modelwoningen.
Verhuurd.
Project van Woontij
Nog enkele te koop
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11. Boedelstaete
12. De Werviaan
13. De Hoed
14. Tjempaka
15. Molenplein/Grachtengordel: 34 woningen
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De democrate zit al zo’n tien jaar in de gemeentepolitiek.
Tot 2010 in de rol van kritisch raadslid, dat blijk geeft van
constructieve bijdragen aan oplossingen van problemen.
Na de gemeenteraadsverkiezingen werd ze bijna drie jaar
geleden tot wethouder gekozen. Met de zware portefeuilles
ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.
,,Het bevalt prima. Het werk boeit me. Het is alleen jammer dat
de politieke onrust het plezier soms overschaduwt.”
Veel op stapel
Er staat de komende tijd veel op stapel in de binnenstad en aan de
randen van het centrum.
En dat wordt ook tijd, erkent de wethouder: ,,Al vanaf 2008
worden plannen opgesteld. De financiële basis werd gelegd met
de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst Stedelijke
Vernieuwing door Rijk, provincie en gemeente. Zeestad CV/BV heeft
een investeringscapaciteit van 105 miljoen euro (periode 2007 t/m
2018).” Ze stelt met enige tevredenheid vast dat er in de afgelopen
drie jaar veel is bereikt. De woningbouw is flink op gang gekomen.
Pia Bruin wijst op de eerste fase Molenplein/Grachtengordel en op
de Werviaan aan de Californiestraat/Molenstraat. Op de gaten in
de Molenstraat die werden opgevuld met appartementencomplex
Boedelstaete en de huisartsenpraktijk. Op het fraaie woonzorg
centrum Tjempaka aan de Polderweg.

Wethouder Pia Bruin
tegen sceptici van
miljoenenplannen in
Stadshart:

‘Echt, de binnenstad
krijgt meer allure’
Wat ‘Henk en Ingrid’ hebben aan al die miljoenen die
worden gestoken in de ambitieuze plannen voor het Stadshart?
D66-wethouder Pia Bruin begrijpt de scepsis onder veel
Heldernaren. Maar verzekert dat hun geduld ruimschoots zal
worden beloond: ,,Al dit jaar worden de eerste contouren van
de metamorfose echt zichtbaar.”

Pleintje
Straten als de Californiestraat en Molengracht werden opnieuw
ingericht. Het verpauperde pleintje tegenover de Vomar aan de
Koningsstraat ziet er weer piekfijn uit. De gevels van de panden
tegenover de voormalige discotheek Citadel staan er verzorgd bij.
Ook de leegstaande uitgaansgelegenheid zelf werd aangepakt om
verdere verloedering de kop in te drukken.
Er werd een groot terras aangelegd voor de horeca in het uitgaansgebied. Langs de Prins Hendriklaan kwam een keurig afgewerkt,
tijdelijk parkeerterrein, ideaal voor bezoekers van de winkels in
het centrum. ,,En op veel plekken hebben we een bedrijf opdracht
gegeven graffiti te verwijderen,” onderstreept de wethouder de
zichtbare veranderingen.
Beatrixstraat
De marinestad staat nu voor de volgende stap, vervolgt Pia Bruin:
,,In en rond de Beatrixstraat zal er veel bedrijvigheid te zien zijn.
Gevels van panden aan de noordkant, die zijn gekocht door Woningstichting, worden opgeknapt. Daar is al mee begonnen, zoals iedereen
kan zien. Er wordt gestart met de bouw van appartementen op het
terrein waar vroeger restaurant De Nachtwacht stond. Deze zomer
is de gemeente gereed met het vernieuwen van de parkeergarage
aan de Sluisdijk. Deze krijgt de uitstraling en kwaliteit die we in de
binnenstad graag willen. Er komen ook meer openbare plekken doordat het dek beneden uit de particuliere verhuur is gehaald.”
Dit jaar wordt ook de eerste fase uitgevoerd van de herinrichting van
de Beatrixstraat. In het midden wordt een dubbele rij bomen geplant.
Keizersbrug
Op het terrein van woningbouw zullen nieuwe complexen
geleidelijk vorm krijgen dit jaar. Pia Bruin wijst in dit verband op het in
het oog springende plan Keizersbrug op de kop van de Westgracht
en Zuidstraat. Maar ook op de zeven eengezinswoningen in plan
Rozenhout aan het eind van de Spoorstraat.

‘Inwoners wooncarrière bieden’
Al die nieuwe appartementencomplexen. Wordt er niet gebouwd voor leegstand in Den Helder?
Wethouder Pia Bruin denkt niet dat het zo’n vaart zal lopen: ,,Projectontwikkelaars als Woningstichting doen veel onderzoek naar woonwensen.
We zijn bezig met een inhaalslag. In deze stad kampen we met een achterstand als het gaat om gelijkvloerse woningen en appartementen.
Daardoor zijn vooral veel senioren buiten de stad gaan wonen. Die willen we graag in eigen stad kunnen huisvesten.”
Ze wijst erop dat de stad haar inwoners een volledige wooncarrière wil bieden. Dus voor iedere doelgroep, van jongeren en gezinnen tot
senioren, geschikte woningen. ,,We willen dus ook voldoen aan de behoefte om in het stadshart te kunnen wonen. Vandaar nieuwbouw
van complexen als de Werviaan, Rozenhout en Keizersbrug. We moeten de krimp van de bevolking tegengaan. Daarvoor hebben we een
totaalplan opgesteld waarbij we inzetten op werkgelegenheid en een verbeterde economie (de haven), investeren in onderwijs en in de
woonkwaliteit van onze stad.”
Bruin meldt dat er tegenover al die nieuwbouw ook sloop staat: ,,In Nieuw Den Helder bijvoorbeeld verdwijnen de komende tien jaar veel
galerijflats. Daarvoor worden minder woningen teruggebouwd en herstellen we als het ware de balans.”

Supermarkten
Er wordt nu al hard gewerkt aan de voorbereiding van de
Halter Bellevue (zie kaart middenpagina). Hiervoor wordt veelvuldig
gesproken met onder meer supermarkten, winkeliers en eigenaren
van onroerend goed. In de komende jaren (Bruin: ,,Dit is gewoon
een lang proces.”) is het de bedoeling dat bestaande supermarkten
worden verplaatst naar Halter Bellevue. Het stadspark komt te liggen
tussen NS-station en Zeedijk.
,,Supermarkten willen naar XL-formules, zodat er veel meer ruimte
komt voor een uitgebreider assortiment. Kijk naar de supermarkten
in het nieuwe winkelcentrum aan de Marsdiepstraat. Dat is toch
prachtig geworden? Let op: er komen geen nieuwe supers bij, want
het gaat om verplaatsing. We gaan uit van natuurlijke transformatie.
In aanlooproutes naar het centrum willen we nadruk op wonen en
dienstverlening, geen detailhandel. Supermarkten moeten zo zelf de
noodzaak voelen om naar Halter Bellevue te verhuizen.”
Sluisdijkstraat
In de Halter Sluisdijkstraat (zie kaart middenpagina) komt, als
een aantal panden vanaf stadscafé Flow tot de Kop van de
Beatrixstraat het veld heeft geruimd, plek voor winkels met daarboven

appartementen. ,,Eventueel twee lagen met winkels”, voegt de wethouder er aan toe, ,,al zal het aantal vierkante meters lang niet zo
groot worden als eerder gedacht.”
Wat tenslotte in het aantrekkelijker maken van het winkelbestand
niet mag ontbreken, is de stimuleringsmaatregel van gemeente
en Woningstichting voor gevelverbetering van panden in de
Keizerstraat, de stang tussen beide toekomstige halters. ,,In die pot
zit 250.000 euro, waarmee we gevels weer kunnen terugbrengen in
de oorspronkelijke stijl. De ondernemers leggen zelf twee derde van
de kosten op tafel”, verduidelijkt Pia Bruin. Die ook blijft ijveren voor
ruimere mogelijkheden voor wonen boven winkels: ,,Ook al is dat
heel kostbaar, alleen al vanwege het maken van eigen opgangen.”
Meer allure
Gelooft ze in de toekomst van haar stad? ,,Vanzelfsprekend!
Den Helder is prachtig. Maar het kost gewoon tien jaar om het stadshart even fraai te maken als de meeste andere wijken. Dankzij alle
projecten krijgt het centrum meer allure en wordt het ook in het
stadscentrum weer prettig winkelen en vertoeven. Daarvan ben ik
overtuigd.”

‘Nieuw Stadhuis: Geen hoofdpijndossier’
Hoofdpijndossiers? Wethouder Pia Bruin neemt het woord niet in de mond: ,,Al kan ik niet ontkennen dat het nieuwe stadhuis politiek
gevoelig ligt.”
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Op dit moment wordt de aanbesteding voorbereid van het project. Met een bouwtijd van anderhalf jaar zouden inwoners dan medio 2016
in het nieuwe stadhuis terecht kunnen.
Als locatie is nog altijd het voorplein van het NS-station in beeld. Er worden ontwerpen gemaakt met en zonder het naastgelegen voormalige
postkantoor.
Met enthousiasme vertelt Bruin over de vorderingen rond de nieuwe schouwburg en bibliotheek. Het definitieve ontwerp voor het nieuwe
theater, dat wordt geïntegreerd in gebouw De Kathedraal op Willemsoord, is nagenoeg klaar. Het is van de hand van rijksbouwmeester
Frits van Dongen, een van Nederlands toparchitecten, en zijn zakenpartner Patrick Koschuch.
,,Het wordt de mooiste schouwburg van ons land”, belooft de wethouder, ,,met een volledig door glas omgeven zaal en een bijzondere entree.”
Als de werkzaamheden deze zomer kunnen starten, zouden cultuurliefhebbers in de herfst van 2015 de eerste voorstellingen in de nieuwe
cultuurtempel kunnen zien. Op dat moment wordt De Kampanje gesloopt om plaats te maken voor Halter Bellevue. Met de bouw van het
theater is 23 miljoen euro gemoeid.
Al eerder, waarschijnlijk in 2014, zou de nieuwe bibliotheek in School 7 aan de Weststraat in gebruik genomen kunnen worden.
,,De architectenselectie is achter de rug. Ik hoop dat het werk dit jaar start.”
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Zelfstandig wonen naast De Groene Vecht
Woningstichting Den Helder en Zorggroep Tellus hebben de handtekening gezet voor een
nieuw wooncomplex naast woonzorgcentrum De Groene Vecht aan de Vechtstraat.
Bijna twee jaar geleden werd het zorgcentrum in Nieuw Den Helder
met de opvallende groene daken in gebruik genomen. De nieuwbouw
komt, staande op de Vechtstraat, aan derechterkant van het
bestaande gebouw. Het zelfstandig staande complex bestaat uit
circa 25 woningen. De woningen zijn bedoeld voor mensen met een
lichte zorgvraag. Ze wonen helemaal zelfstandig, maar kunnen indien
nodig een beroep doen op zorg in het zorgcentrum. Daar kunnen ze
gebruikmaken van het restaurant, de brasserie en deelnemen aan
activiteiten. Daarnaast kunnen bewoners terecht in het winkeltje en
de kapsalon die in het zorgcentrum aanwezig zijn.

Nieuwe normen
Woningstichting gaat bij nieuwe bouwprojecten voor zorgvragende
bewoners steeds meer rekening houden met nieuwe normen van de
overheid. Dat betekent dat mensen met lichte zorgvraag zelfstandig
gehuisvest worden. Alleen mensen die meer zorg nodig hebben
wonen in de toekomst intramuraal, dat wil zeggen binnen de muren
van een zorgcentrum. De Groene Vecht telt nu 84 wooneenheden,
waarvan er op de begane grond en gescheiden van de overige twaalf
zijn bewoond door cliënten van ‘s Heeren Loo. Het is nog niet bekend
wanneer de werkzaamheden voor de nieuwbouw starten.

Duinpark
De huurwoningen zijn met een oppervlakte van 80 tot 85
vierkante meter ruim van opzet. Het speelse Duinpark met de nieuwe
centrumvoorzieningen aan de Marsdiepstraat ligt op loopafstand.
De duinen beginnen al aan de overkant van de Jan Verfailleweg.
Woningstichting zal optreden als opdrachtgever voor de bouw,
Zorggroep Tellus stelt zich voor geruime tijd garant voor afname van
de woningen en levert ook de zorg.

Meer informatie: Zorggroep Tellus, locatie De Groene Vecht, tel. 0223 - 63 59 20 of info@zorggroeptellus.nl

De Werviaan

STARTERSLENING MOGELIJK
Voor starters bestaat de mogelijkheid van een zogeheten
corporatiehypotheek om het gat te dichten tussen de
aankoopprijs van de nieuwe woning en de maximaal
haalbare hypotheek.
Op de website www.dewerviaan.nl is alle informatie
beschikbaar.Wie kiest voor persoonlijk contact kan
terecht bij Jongewaard Meijer NVM Makelaars aan de
Middenweg 159a in Den Helder, tel. 0223 - 61 22 30.

Bewoner
Bert Davelaar:
‘Fantastisch
wonen hier’
Bert Davelaar (40) woont nu bijna een halfjaar in de Werviaan.
,,Het is fantastisch hier! Midden in het centrum van de stad, maar
toch heerlijk rustig.”
De marineman komt uit de Visbuurt. Het verschil is groot, vertelt
hij: ,,Ik had daar een oud en tochtig huis. Deze nieuwe woning aan
de Diaconiestraat is prima geïsoleerd, het is comfortbabel warm
binnen. Het zal veel in energiekosten schelen. Dat heb ik al van
anderen gehoord.”
Een van de redenen om te verhuizen was de wens voor een extra
slaapkamer. ,,En ik wilde graag in een nieuw, modern huis wonen”,
aldus Bert, die alleenstaand is.
Hij maakte gebruik van de aankoopgarantie van Woningstichting.
Zo voorkwam hij dubbele lasten voor zijn oude en nieuwe woning.
Ook ging Bert in op het aanbod om voor € 12.500,- allerlei extra’s
te laten aanbrengen. Zoals van beneden tot boven laminaat op de
vloeren (ook op zolder!), schilderen van de muren en een fraaie
keuken met een meer dan standaard aanrechtblad. Voor het bad in
de badkamer had hij graag extra geld over.
Wat hem opviel was de extra hoge woonkamer: ,,Dat geeft een enorm
ruimtelijk effect. Soms klinkt het wel een beetje hol, maar daar was
ik snel aan gewend.”
Hij huurt voor € 35,- per maand een parkeerplek binnen het complex.
Het enige nadeel dat Bert tot nu toe kan bedenken is het parkeerprobleem voor gasten: ,,Ik zit hier in een parkeerzone. Dus moet er
betaald worden. Daarom nodig ik mensen voornamelijk uit op zondag
als het gratis parkeren is. Willemsoord is wel erg ver van hier.”

Wie wil dat niet? De dijk en zee op loopafstand en alle voorzieningen
in de stad en op de Oude Rijkswerf Willemsoord binnen handbereik.
Wie kiest voor de Werviaan aan de Molenstraat en Californiestraat
heeft rust én reuring bij wijze van spreken om de hoek van de deur.
Maar wat misschien nog belangrijker is: de moderne huizen bieden alle wooncomfort dat de hedendaagse woningeigenaar eist.
Een riante en ruime woonkamer met functionele keuken op de
begane grond of eerste verdieping. Daarboven drie slaapkamers
en badkamer met tweede toilet. Enkele huizen zijn voorzien van
een zolder.
Wie ‘s zomers lekker buiten wil zitten kan plaats nemen op het riante
terras op de eerste etage. Bij iedere woning past een vrijstaande
of inpandige berging. Wie een terras aan de achterkant heeft, kan
daaronder een parkeerplek huren voor de auto. Voor wie een buitenterras aan de voorzijde heeft, is elders een parkeerplaats te huur.
Op de begane grond kan naar eigen voorkeur bijvoorbeeld een
keuken, extra bergruimte, studeer- of slaapkamer gemaakt worden.
U zegt het maar!
Voor slechts € 12.500,- extra wordt uw woning woonklaar opgeleverd,
dat wil zeggen een extra luxe keuken met inbouwapparatuur, extra
luxe afgewerkte badkamer, goede kwaliteit laminaat op de vloeren en
kwaliteitsbehang van glasvezel op alle wanden. Voor een meerprijs
wordt desgewenst ook nog een zeer luxe badkamer ingebouwd.
Het binnenterrein is afgesloten en kan alleen door de bewoners
met een afstandsbediening be(tr)eden worden. De auto staat dus
altijd veilig geparkeerd. Via de Molenstraat komt u binnen, via de
Californiestraat weer buiten.
Van de 33 huizen zijn er dertien verhuurd. Aan de Molenstraat,
Werfstraat en Diaconiestraat zijn nog acht woningen te koop.
De prijzen variëren van € 182.000,- tot € 253.000,-.

Werviaan biedt rust en reuring
Wonen in het centrum van de stad is erg in trek. Van de 33
eengezinswoningen in plan de Werviaan zijn er nog maar acht
beschikbaar.
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Nadat De Wering er vorig jaar na vele jaren uit vertrok heeft Stichting
Vrijwaard zich ontfermd over het activiteitencentrum. Maar voordat de senioren er weer terecht kunnen, heeft Woningstichting als
verhuurder eerst een grondige opknapbeurt laten uitvoeren.
De entree, keuken en het toilet waren al eerder vernieuwd. Om de
beide activiteitenruimten weer up-to-date te maken hanteerden werknemers van Helder Vastgoed Schilderwerk enkele weken driftig
de kwast. ZIP uit Anna Paulowna bracht nieuwe vloerbedekking
aan. Daarbij moest enige asbest volgens wettelijke voorschriften
verwijderd worden.
Vrijwaard heeft een huurcontract gesloten. ,,Het nieuwe meubilair
is geplaatst en de laatste puntjes zijn op de i gezet”, aldus welzijns
coördinator Petra Alders.

De Soos opent in april
in De Schooten
De talloze gebruikers moesten een halfjaar uitwijken naar
verzorgingshuis De Golfstroom. Maar binnenkort, vanaf 1 april,
kunnen 55-plussers weer vijf dagen in de week voor bingo, klaver
jassen, bridge, koersbal en veel andere activiteiten terecht in hun
eigen vertrouwde ruimte.

Ontmoetingsplek
Vrijwaard richt zich op alle 55-plussers in de wijk. De Soos is vooral
een ontmoetingsplek, waar ‘s ochtends een open inloop is waar
onder het genot van een kopje koffie gezellig gebabbeld kan worden.
‘s Middags zijn er allerlei recreatieve activiteiten.
In een aparte, kleinere ruimte staan fitnesstoestellen als home
trainers en loopbanden opgesteld. ,,Na Parkzicht aan de Timorlaan
is dit voor ons de tweede plek waar senioren lekker bewegen kunnen.
Er is heel veel behoefte aan”, weet Petra Alders.
De Soos past in het beleid van de overheid om senioren zo lang
mogelijk zelfstandig te laten wonen. Vooralsnog is de activiteitenruimte vijf dagen per week geopend. Als er voldoende vrijwilligers
zijn, gaan de deuren ook in het weekend open.

Jevak-penningmeester
Chris Uittenbogaard enthousiast over
convenant wijkaanpak Plus

‘Dit is voor ons perfect’

Vorig jaar ontving de vrijwilligersorganisatie voor het eerst geld uit
de pot van gemeente en Woningstichting: €10.000,-. Daarmee waren
de zes vakantieweken gered.
,,Voor ons is dit perfect”, weet penningmeester Chris Uittenbogaard.
Het evenement dreigde na maar liefst 54 jaar tenonder te gaan toen
de gemeente de subsidiekraan dichtdraaide.
Dit jaar hoopt de stichting opnieuw op de helpende hand van het
convenant. De aanvraag beloopt opnieuw €10.000,-, de helft van
de totale begroting.
,,We organiseren het samen met de elf buurthuizen. In iedere wijk
wordt een huttendorp gebouwd. Zo wordt er de hele zomervakantie
gebouwd en gesloopt”, aldus Uittenbogaard.
Het aantal kinderen neemt alleen maar toe, voegt hij er aan toe.
,,En door de economische crisis verwachten we er nog meer.”
De buurthuizen betalen mee en ook is er steun van twee grote
sponsors. ,,Maar zonder geld uit het wijkconvenant zouden we
moeten stoppen. Dat zou toch eeuwig zonde zijn?”, beseft
Chris Uittenbogaard.
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Zonder subsidie uit het Convenant Wijkaanpak Plus zou de
Stichting Jevak deze zomer niet aan zo’n 1750 Helderse kinderen een
onvergetelijke vakantie in eigen woonomgeving kunnen aanbieden.
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“Ik juich het erg
toe dat er weer
mensen komen
wonen en er
weer reuring op
straat komt„

Rozenhout: wonen in centrum met diepe stadstuin
en zonnige achtertuin van wel vijftien tot twintig meter.
Die bijzondere combinatie van pluspunten biedt het nieuwbouwproject Rozenhout in de Spoorstraat.
Op de hoek met de 2e Vroonstraat start aannemer Dozy in het tweede
kwartaal van 2013 met de bouw van zeven markante herenhuizen.
In een samenwerkingsverband tussen Woningstichting Den Helder
en projectontwikkelaar Proper Stok verrijzen op deze bijzondere
locatie in een jaar tijd opvallende, eigentijdse woningen waarvan er
geen één hetzelfde is.
Van schuine puntdaken tot plat dak. Grote raampartijen met
bijbehorende lichtinval. De indelingen zijn praktisch en beschikken
over een opvallend ruimtelijk effect.
Extra slaapkamer
Wonen op de begane grond, slapen (drie slaapkamers en een
riante badkamer met tweede toilet) op de eerste verdieping en
een tweede etage die helemaal naar eigen wens kan worden
ingericht en gebruikt. Als extra slaapkamer. Of om te werken, naar
muziek te luisteren of aan de conditie te werken op de hometrainer.
De mogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt.
Indeling en afwerking (wanden, vloeren, sanitair, keuken) zijn op
onderdelen aan te passen. Daarvoor zijn stelposten opgenomen.
De waarde daarvan kan de basis zijn voor advisering door
bijvoorbeeld leveranciers van keukens en badkamers. Makelaar
Coltof geeft graag advies op welke manier individuele wensen
ingevuld kunnen worden.
Hoge plafonds
Aan bijzonderheden geen gebrek. Bij iedere woning hoort een
overdekte parkeerplek. De beide kopwoningen hebben daarnaast
de optie van een eigen garage. De hoogte van de plafonds in de
woonkamer variëren per woning van 3.08 tot 3.45 meter, waar 2.60
meter de standaard is. Het ruimtelijke effect is ongeëvenaard.
Iedere woning beschikt over een beschutte, zonnige achtertuin van
vijftien tot twintig meter diep, voorzien van houten schutting als
erfafscheiding en een externe bergruimte.

Wonen in Rozenhout combineert de nabijheid van het toekomstige
stadshart met die van de kust en het strand.
Rozenhout is een eigentijds project, geïnspireerd op de
oorspronkelijke sfeer van het oude centrum. Fraaie details geven de
luxe herenhuizen een exclusieve en luxueuze uitstraling.
De prijzen variëren van € 227.000 tot € 257.000.
Nieuwsgierig? Op www.rozenhoutwonen.nl is nog veel meer
informatie te vinden. Coltof Makelaardij biedt ook graag informatie:
0223 - 20 00 05 of www.coltofmakelaardij.nl
In het nieuwe appartementencomlex Lyceumhof aan de
Timorlaan staat een maquette van Rozenhout. Het infocentrum is
iedere zaterdag en zondag geopend van twaalf tot vier uur. Of via
afspraak met bovenstaand telefoonnummer ook buiten deze tijden.
Pas volgend jaar, als de bouw van Rozenhout is gevorderd,
zal er een modelwoning worden ingericht.

Buurtbewoonster Dieuwke Reenders:
‘Heel blij met deze ontwikkeling’
Buurtbewoonster Dieuwke Reenders (58) is heel blij dat met het
plan Rozenhout een gapend gat in het achterste deel van de
Spoorstraat weer gevuld wordt.
Sinds 1975 woont ze met echtgenoot Peter boven de optiekzaak,
die ze tot voor kort runden. “Vroeger was het hier heel levendig
met veel winkels. Geleidelijk is bijna alles afgebroken. Ik juich het
erg toe dat er weer mensen komen wonen en er weer reuring op
straat komt„ zegt Dieuwke.
De toenemende verpaupering van de laatste jaren was haar
een doorn in het oog. Dat de coffeshops nu ook het veld hebben
geruimd doet haar deugd.
Dieuwke spreekt van een prachtig plan: “Leuke huizen met diepe
tuinen en ook nog een eigen garage. Mooi ook dat de woningen
erg geschikt zijn voor jonge gezinnen. De Thorbeckeschool is
vlakbij en die staat uitstekend aangeschreven.„
Dat de gemeente winkels meer wil concentreren in het centrum
en in de uitloopgebieden vooral mikt op woningen kan niet helemaal haar goedkeuring krijgen: “Ik zie meer in een natuurlijke
ontwikkeling, waarbij wonen en ondernemen hand-in-hand gaan.
En minder in kunstgrepen van bovenaf.„
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Wonen in het hartje van de stad en toch een diepe, beschutte
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Medewerkers speciaal opgeleid voor
cv-onderhoud
Medewerkers van Helder Vastgoed Onderhoud BV zijn met het oog
op de proef voor jaarlijks onderhoud van de centrale verwarming
speciaal opgeleid door de fabrikant van de installatie. Daarmee is
de kwaliteit van het werk volledig gegarandeerd.
De zeven personeelsleden zijn speciaal voor dit doel opgeleid door
Intergas in Coevorden. Hun vakmanschap is vergroot. ,,En huurders
hebben één aanspreekpunt”, voegt adjunctdirecteur Marco de Winter
er aan toe.
,,Qua certificering zijn wij SEI-erkend en dit betekent dat wij in het
bedrijf de nodige vakbekwaamheidsdiploma’s bezitten om ook het
onderhoud op te pakkken.”
Op 1 januari ging de proef van start in 2500 woningen van Woning
stichting Den Helder. Groot voordeel is dat het cv-onderhoud gelijktijdig wordt uitgevoerd met het jaarlijkse Abonnnee Onderhoud.
De bewoners hoeven dus maar eens per jaar een afspraak te maken.
De deelnemers aan de proef zijn begin dit jaar per brief ingelicht.
Na dit proefjaar wordt beslist of het cv-onderhoud wordt
ingepast in alle onderhoudsabonnementen. Woningstichting verhuurt
ongeveer 10.000 huizen. Bewoners van ruim 8800 woningen hebben
een onderhoudsabonnement bij Woningstichting.
Eens per jaar inspecteert een medewerker aan de hand van een
checklist onder meer hang- en sluitwerk en sanitaire en elektrische
installaties.

Wie een onderhoudsabonnement heeft afgesloten kan ook aan de
bel trekken als bijvoorbeeld een kraan lekt of de riolering verstopt is.
Vitale onderdelen
Tijdens het cv-onderhoud worden vitale onderdelen als brander en
condensafvoer visueel geïnspecteerd. Ook voor storingen kan een
beroep worden gedaan op de speciaal opgeleide medewerkers van
Helder Vastgoed Onderhoud BV. Zij beschikken in de auto over
meetapparatuur, gereedschap en onderdelen.
Voorheen werden onderhoud van installaties en oplossen van
storingen uitgevoerd door Energie Service Noord West. ,,Zelf doen
biedt tal van voordelen”, vindt Marco de Winter. Door alles in eigen
hand te nemen kan goedkoper worden gewerkt.
Vijf jaar oud
Overigens komen alleen cv-ketels in aanmerking die niet ouder zijn
dan vijf jaar. Doordat moderne cv-ketels steeds minder draaiende en
storingsgevoelige onderdelen tellen, is het onderhoud eenvoudiger
uit te voeren. Vervanging van cv-ketels werd al in eigen beheer
gedaan.
In de loop van dit jaar wordt de tevredenheid onder deelnemers aan
de pilot gemeten via een enquête. Aan de hand van de uitkomsten
wordt beslist of vanaf 2014 alle abonnementen worden uitgebreid
met cv-onderhoud.

Erik-Jan Bloemendaal, een van de speciaal opgeleide
cv-specialisten van Helder Vastgoed Onderhoud BV.

Helder Vastgoed Onderhoud BV voert
vanaf 1 januari bij 2500 ketels van
Woningstichting het onderhoud uit.
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