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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

Wijkcommissie 1 
(Stad binnen de linie-oost)
p/a mevrouw A.E.M. van Rietschoten-Jacobs
Jonkerstraat 28
1781 RK Den Helder
Telefoon 0223 - 62 45 00
avrj@hotmail.com

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@kpnmail.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 4
(Nieuw Den Helder-oost)
p/a de heer J. de Vries
Telefoon 0223 - 75 05 41
vries2026@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
bouwmeesterbo@planet.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 7
(Julianadorp)
p/a mevrouw A. Hogendoorn
Landbouwstraat 264
1787 AS Julianadorp
Telefoon 0223 - 75 79 28
a3hogendoorn@me.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
www.shbdenhelder.nl

WegWijzer Woningstichting

Secretariaten wijkcommissies van de Stichting Huurdersbelang Den Helder
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Woonmagazine is een uitgave van Woningstichting Den Helder. Oplage 30.000 exemplaren.
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Woningstichting onderzoekt dienstverlening/ enquête complex 51/
wonenindekopvannoordholland.nl/nieuwe website Wonings tichting en huurderportaal

Schooltuin in volle wasdom/enquête complex 61

varen, varen, over de woelige baren!!

De falga-tuinen

Dit gebeurt er in het StaDSHaRt! (plattegrond)

Keizersbrug gaat de hoogte in/feestelijke start Rozenhout

informatieavond voor kopers bij Woningstichting

intervieuw met Ybeltje Berckmoes-Duindam

Reünisten Zeevaartschool halen herinneringen op bij model Statsraad Lehmkühl

verhuizen

als een vis in het water

mfa trefpunt bindt Julianadorp 

een extra toilet in uw huurwoning plaatsen?/Hvo specialiseert zich in onderhoud cv-ketels

offshore-woonfaciliteiten in Den Helder
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Eind 2013 laat Woningstichting een onafhankelijk onderzoek naar 
haar dienstverlening uitvoeren. Dit onderzoek wordt verricht door 
een extern bureau. Zij benaderen telefonisch 350 huurders voor een 
enquête van ongeveer 10 minuten. De geselecteerde huurders  
ontvangen vooraf een brief van Woningstichting over de te houden 
telefonische enquête en welk bureau dat gaat doen.

In de enquête stellen we vragen over onze dienstverlening.  
‘Wat vindt u van onze informatievoorziening, hoe verloopt het onder-
houd van uw woning, bent u tevreden over de schoonmaak’,  
zijn zomaar wat vragen die wij door het onderzoeksbureau laten 

stellen. Ook zijn we benieuwd hoe u bijvoorbeeld onze website,  
het Woonmagazine en ons Woonplein waardeert.

De resultaten van de enquête gebruiken wij om waar mogelijk onze 
dienstverlening te verbeteren. Ten eerste bekijken we hoe we het in 
vergelijking met het vorige onderzoek doen. Ten tweede vergelijken wij 
onze dienstverlening met die van de andere corporaties in Nederland. 
De uitslag van de enquête verschijnt in de voorjaarseditie 2014 van 
het Woonmagazine. Eventuele verbeterpunten pakken wij gelijk op.

wonenindekopvannoordholland.nl
De website www.wonenindekopvannoordholland.
nl biedt een impressie van de regio met de daarin 
gelegen karakteristieke woonkernen en de belang-
rijkste evenementen. Op een eenvoudige wijze 
maakt u kennis met de Kop van Noord Holland en 
wordt u op weg geholpen bij het zoeken naar een 

woning in de regio. Wonen in de Kop van Noord 
Holland is de gezamenlijke website van de woning-
corporaties in de regio Kop van Noord Holland. 
Indien u vragen hebt over woningbezit, inschrijven 
en dergelijke, kunt u terecht bij de desbetreffende 
corporatie.

Eind 2012 introduceerde Woningstichting haar 
nieuwe website. Met een fris uiterlijk en een gewij-
zigde indeling biedt de website snel en complete 
informatie. U vindt op de website informatie over 
het zoeken en huren van een woning. Onder het 
tabblad Projecten staan al onze projecten op het 
gebied van Wonen, Zorg, Brede Scholen en  
Winkelruimte.

Huurderportaal
Per 1 mei kunnen woningzoekenden online alleen 
nog via het huurderportaal op ons woning aanbod 
reageren. In het huurderportaal kunt u 24 uur per 
dag snel en eenvoudig reageren op het woon-
aanbod en uw naam-adres-woonplaats inzien.

nieuWe Website Wonings tichting en huurderportaal

BenieuWD naaR uW meninG
Graag horen wij wat u van de website www.wonenindekopvannoordholland.nl vindt.  
Mail uw reactie naar info@wsdh.nl o.v.v. website www.wonenindekopvannoordholland.nl

BenieuWD naaR uW meninG
Graag horen wij wat u van onze website en portaal vindt.  
Mail uw reactie naar info@wsdh.nl o.v.v. website www.wsdh.nl

Woningstichting onderzoekt dienstverlening

enquête complex 51
In de maanden januari 2013 tot en met mei 2013 verrichtte aannemings-
bedrijf Dozy in opdracht van Woningstichting Den Helder werkzaam-
heden aan de badkamers van de woningen in complex 51 (omgeving 
Barkstraat, Botterstraat, Dollardlaan, Noordzeestraat, Schoenerstraat, 
Volkerakstraat). Bewoners waarderen de klantgerichtheid van 
Woningstichting met een 8,3. De kwaliteit van het werk krijgt een 
8,3. Enkele bewoners gaven aan dat de afwerking niet helemaal naar 
wens was. Woningstichting zal dit met de onderaannemer bespreken.
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Vanaf augustus 2012 verricht aannemingsbedrijf Dozy in opdracht 
van Woningstichting Den Helder werkzaamheden aan de kozijnen in 
complex 61 (omgeving Arie Kieboomstraat en C.J. Mooijstraat). Nadat 
de werkzaamheden gereed waren is gevraagd naar de tevredenheid 
van de bewoners.

Uit de tussentijdse enquête blijkt dat de bewoners de klantgericht-
heid van Woningstichting en Dozy respectievelijk waarderen met 
een 8,4 en een 8,6. De begeleiding van de aannemer wordt zelfs 
met een 8,9 gewaardeerd. Leerpunten uit de enquête zijn dat we 
scherp moeten zijn op het gedrag van onze onderaannemers en dat 
we tijdig de huurders informeren bij wijzigingen in de planning van 
de werkzaamheden. 

enquête complex 61

Kinderen van basisscholen De Fontein en De Duynvaerder uit  
Den Helder verbouwen sinds eind april onder schooltijd groenten 
in hun eigen schooltuin. De schooltuin is aangelegd op een terrein 
dat braak lag. Dankzij Woningstichting, die het terrein ter beschikking 
stelde, kunnen basisschoolleerlingen er nu allerlei gezonde dingen 
verbouwen, zoals pompoenen, sla, worteltjes en dille. Onlangs is er 
een waterpomp geplaatst en kunnen de tuiniers uit rusten aan een 
kunstzinnige tuintafel.

De tuin biedt de leerlingen van  
De Duynvaerder en De Fontein de 
mogelijkheid om meer te weten 
komen over de groei van planten en 
over gezonde voeding. Het Inter-
nationaal Vrouwen Centrum en de 
Helderse Vallei ondersteunen de  
kinderen bij het tuinieren. Het initiatief 
komt voort uit de workshop ‘gezonde 
voeding’ van de Omring.

Schooltuin in 
volle wasdom
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Woningstichting en haar genodigden monsterden op de 
eerste dag van Sail 2013 om 17.00 uur aan op het zeilschip 
de pedro Doncker. 

Ieder jaar gaat Woningstichting met de leden van de wijk-
commissies op excursie. Sail was de uitgelezen gelegenheid om 
met hen te gaan varen. Daarnaast verlootte Woningstichting via 
een advertentie in de krant 30 vaararrangementen onder haar 
huurders. Uit de vele inzendingen trok de notaris 30 ‘winnaars’.  
Deze hele groep onder wie ook een aantal toezichthouders en 
medewerkers van Woningstichting, mocht mee op een rond-
vaart door de haven.

Het weer werkte redelijk mee. Alleen bij het vertrek regende het 
nog iets, daarna werd het gelukkig droog. Hierdoor werd het 
een schitterende tocht, waarvan alle opvarenden optimaal genoten. 
Tijdens het varen werd er een hapje en een drankje geserveerd. 
De genodigden genoten met volle teugen en er waren alleen 
maar positieve, leuke reacties. De prachtige ‘tall ships’ werden 
veelvuldig gefotografeerd. Een ieder houdt hier een mooie  
herinnering aan over. Bij terugkomst werd de directie van 
Woningstichting hartelijk bedankt, waarna de mensen dik tevreden 
weer naar huis gingen. Iedereen kan terugkijken op een  
schitterende tocht.

varen, varen, over de woelige baren!!
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De falga-tuinen

Het stedenbouwkundig Bureau West 8 heeft al veel prijzen voor zijn 
ontwerpen in de wacht gesleept. Voor Den Helder ontwierp dit 
bureau in opdracht van Zeestad eerder het park met de scheef-
staande bomen in het stadshart. Ook Woningstichting werkt graag 
samen met deze gerenommeerde ontwerpers en verzocht het 
bureau een visie te maken voor de wijk Nieuw Den Helder.  
Als eerste daarvan pakt Woningstichting het gebied aan dat  
wordt begrensd door de Scheldestraat, Texelstroomlaan en de  
Marsdiepstraat.  In dit gebied zijn inmiddels veel woningen gesloopt 
en Woningstichting verwacht niet hier op korte termijn veel nieuwe 
woningen terug te bouwen. Er is dus voldoende ruimte voor een park-
achtig landschap, een ingericht park wel te verstaan. Tegen deze 
achtergrond presenteerde West 8 vervolgens een pachting ontwerp. 
De voorgestelde inrichting van het park is zo fijnmazig, dat eerder 
sprake is van een weefsel met meerdere tuinen. West 8 noemt die 
de Falgatuinen.

Die ‘tuinen’ moeten vanaf alle kanten van de wijk optimaal  
toegankelijk zijn, zo vonden Woningstichting en West 8. De toegang 
vanuit het westen, wordt echter belemmerd door twee langgerekte 
flat gebouwen aan de Mardiepstraat. De oplossing werd gevonden 
door uit deze beide blokken, precies in het midden, één portiek met 
woningen er tussenuit te halen. 

Dat betekent dat de huurders van deze woningen hun appartementen 
moeten verlaten. Zij zijn hiervan al op de hoogte en zij zullen een 
andere woning krijgen. Het resultaat wordt een park, voor iedereen 
van alle kanten goed bereikbaar. Het park is een wachtend landschap, 
het ‘wacht’ op eventuele toekomstige woningbouw. Tegen de tijd 
dat er woningen worden gebouwd, liggen deze te midden van een 
park dat al helemaal is volgroeid.

Wijziging flats marsdiepstraat
oud

nieuw
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Gevelrenovaties in Beatrixstraat, Keizersstraat en Spoorstraat

aanhelen stedelijke vernieuwing

dit gebeurt er in het stadshart!
Woningstichting Den Helder, Zeestad en maritieme Stad (samenwerkingsverband van proper-Stok en Woningstichting  
Den Helder) werken samen aan de vernieuwing van het stadshart van Den Helder. op de kaart staat een overzicht van alle 
projecten van het stadshart. u ziet hier welke projecten in ontwikkeling zijn, gerealiseerd worden of al opgeleverde zijn.

projecten plattegrond Stadshart
in ontwikkeling
1. Doortrekken stadspark en realiseren winkelconcentratie Halter Bellevue2. 

De Melkfabriek, 14 huurappartementen
3. Bibliotheek in School 7
4. Nieuwe Schouwburg
5. Halter Sluisdijk, winkelconcentratie
6. VBM locatie
7. Oude bibliotheek, realisatie artsen- en fysiopraktijk
8. Zusterflat

in uitvoering
1. Rozenhout, 7 herenwoningen met tuin en parkeerplaats
2. Keizersbrug, 11 woningen met lift + winkelruimte
3. Parkeergarage Sluisdijk in opdracht van Zeestad
4. Kop Beatrixstraat, 25 zorgwoningen met commerciële plint van 250m2

5. Zeevaartschool, bedrijfsruimten
6. Gevelproject

Gerealiseerd
1. Boedelstaete, 13 zorgeenheden voor ’s Heeren Loo
2. De Werviaan, 33 eengezinswoningen
3. De Hoed, gezondheidscentrum en 10 huurwoningen
4. Tjempaka, gebouwd door Woontij
5. Weststraat 65    
6. Molenplein/Grachtengordel, 34 woningen

6

7

1

8

4
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Hallo, ik ben Dorus. Waarom ligt mijn Stadshart 
zo overhoop. Is dat allemaal wel nodig? Wat is 
er mis met het huidige Stadshart? Wat mag het 
allemaal wel niet kosten? Wat vindt u ervan?  

Hallo, ik ben Dorus. U ziet mij de komende tijd 
in het Stadshart. Ik volg de ontwikkeling van het 
Stadshart nauwlettend en geef daarop com-
mentaar, ben kritisch of knik goedkeurend.  
Ik ben ook bereid om aan iedereen die het horen 
wil uitleg te geven over de plannen van Wonings-
tichting en Zeestad om nieuw leven in het 
Stadshart te blazen. BenieuWD naaR uW meninG

Laat horen wat u ervan vindt en stuur uw 
mening naar info@wsdh.nl o.v.v.  
Woningstichting werkt aan het Stadshart.

6

3

5

4
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2
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Met het storten van cement op een Hollandse gulden gaf  
wethouder Pia Bruin 24 juni 2013 het officiële startsein voor de 
bouw van Rozenhout: zeven koopwoningen in de Spoorstraat, 
een aanwinst voor dit stukje stadshart. De zeven herenwoningen 
(bruto vloeroppervlakte varieert per woning van 162m² tot 196m²) 
bieden grote diversiteit qua vormgeving: van strak modern tot 
een meer authentieke ontwerpstijl met traditionele puntdaken. 
Geïnteresseerden kunnen op het Woonplein van Woningstichting 
de maquette Rozenhout bekijken. 

De reacties tijdens de onlangs gehouden kopersavond waren 
zeer enthousiast. Wij verwachten de woningen in het tweede 
kwartaal van 2014 op te leveren. Neem voor meer informatie over 
Rozenhout contact op met Makelaardij Coltof (0223 200 005)  
of bezoek de website www.rozenhoutwonen.nl.

12

Aan de Zuidstraat nabij het stadshart van Den Helder bouwt 
Woningstichting het markante gebouw Keizersbrug. Keizersbrug 
bestaat uit 11 koopappartementen met parkeervoorziening en 234 m² 
vloeroppervlakte aan bedrijfsruimte op de begane grond.  
De fundering en de begane grondvloeren zijn gereed. De eerste 
verdiepingsvloeren zijn gelegd en de wanden worden geplaatst.  
De werkzaamheden zullen verder de hoogte in gaan. Om dit te 
realiseren is er in de liftschacht een torenkraan geplaatst van  
± 40 meter hoog. De vloer van de liftschacht is hiervoor verzwaard 
met 25 m³ beton. Dit dient als contragewicht voor deze kraan.

De bouw wordt uitgevoerd door aannemer Dozy BV. Naar verwachting 
zal Keizersbrug juni 2014 opgeleverd worden. Meer informatie over 
Keizersbrug staat op www.keizersbrug.nl. Neem voor vragen over 
Keizersbrug contact op met Jongewaard Meijer NVM Makelaars 
(0223) 612 230 / www.jongewaard-meijer.nl.

Keizersbrug 
gaat de 

hoogte in

feestelijke start 
Rozenhout
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Woningstichting organiseerde op 4 juli 2013 een informatieavond 
voor geïnteresseerde kopers. De informatiezoekenden konden de 
weg naar Woningstichting goed vinden. Velen hadden de advertentie 
in de krant gelezen en anderen zagen de borden langs de weg.  
Met een kopje koffie en een plakje cake verwelkomde Woningstichting 
haar bezoekers. De directeur, Robbert Waltmann, opende de avond 
met een welkomstwoord waarna hij iedereen de gelegenheid gaf 
zijn of haar informatie te halen bij de diverse stands. In de loop van 
de avond konden de gasten de informatie op zich laten inwerken 
onder het genot van een hapje en een drankje. 
Bij de Rabobank, de SNS bank en de Hypotheker kon de klant 
terecht voor informatie over de financiële kant van het aanschaffen 
van een huis. De starterslening werd door middel van een presentatie 
toegelicht. De starterslening geeft de kopers de mogelijkheid een 
woning te kopen die met een gewone hypotheek net iets de duur 
zou zijn. Als u hierover meer wilt weten, kunt u kijken op www.svn.nl; 
Starterslening voor woningcorporaties. Ook kunt u bij Woningstich-
ting een brochure ophalen. 
Onze eigen verkoopmanager, Theunis Koorn, gaf antwoord op vragen 
over koopwoningen van Woningstichting. Hij legde potentiële kopers 
uit wat er allemaal mogelijk is via Woningstichting. Notaris Arindell 
legde de bezoekers uit wanneer en waarom een notaris bij de koop 
van een woning nodig is.

Bij vertrek werd de bezoekers gevraagd of zij de informatie hadden 
gekregen waar ze voor kwamen. De meesten antwoordden hierop 
positief en velen lieten weten dat zij een vervolgafspraak hadden 
gemaakt. Dit om meer en gerichtere informatie te verkrijgen.  
Het was zowel voor de bezoekers als voor Woningstichting een 
geslaagde avond. Zo geslaagd dat Woningstichting in het najaar 
nogmaals een kopersinformatieavond zal organiseren.

De voorlopige datum voor de volgende

kopersavond is 26 september 2013

INFORMATIEAVOND 
VOOR KOPERS BIJ 
WONINGSTICHTING



14 VVD-Tweede Kamerlid  

Ybeltje Berckmoes-Duindam hét  

Noordkopgezicht in Den Haag 

‘Droom was  
om balletjuf  
te worden’
Als jong meisje droomde ze van het ballet. “Dat was mijn passie. 
Ooit balletjuf te worden.” Door een blessure nam de loopbaan van 
Ybeltje Berckmoes-Duindam (46) een andere wending. Inmiddels is 
ze ruim anderhalf jaar Tweede Kamerlid voor de VVD en voelt de 
Julianadorpse zich dé politieke vertegenwoordiger van de Noordkop 
in Den Haag. 

Ze groeide op in Noordwijk. Toen lichamelijk ongemak een gedroomde 
carrière bij de Scapino Balletacademie in Amsterdam wreed verstoorde 
stond de 19-jarige tiener op een keerpunt: “Bij de pakken neerzitten 
of een andere weg inslaan. Voor mij was die keuze niet moeilijk.” 
Ze studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. 
Deed er Europese Studies bij om haar kansen op de arbeidsmarkt 
te vergroten. Verruimde haar blik in Verenigde Staten en Frankrijk.  
Kwam in het bestuur van een Europese studentenorganisatie.  
Vond werk bij het Academisch Centrum in Amsterdam. Om vervolgens 
als marketing- en salesmanager aan de slag te gaan in de farma-
ceutische industrie. 

Julianadorp
In 2005 verhuisde Ybeltje (een Friese naam) met partner Patrick naar 
de Malzwin in Julianadorp. “We zijn mensen van de kust. In de 
Noordkop krijg je veel huis voor je geld. Patrick werkt als zelfstandige 
in de offshoresector. Vanwege het internationale karakter van zijn 
opdrachten wilden we binnen een uur van een internationale lucht-
haven wonen. Ook voor mij is dat nu handig.” In haar nieuwe woon-
omgeving kwam ze in aanraking met de lokale politiek. Voor iemand 
die graag zelf haar keuzes bepaalt, opkomt voor eigen initiatieven 
en bewondering heeft voor mensen die keihard werken voor hun 
geld lag de VVD voor de hand. Van 2006 tot en met 2011 bekleedde 
ze een gemeenteraadszetel. Ybeltje adopteerde het onderwerp 
duurzaamheid, dat snel won aan populariteit. Als grondlegger van 
de raadswerkgroep Duurzaam Den Helder ontdekte ze het ongekende 
economische potentieel van de marinestad. 

ambities 
Haar ambities reikten verder. In eerste instantie lukte het niet om op 
een verkiesbare plaats op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer-
verkiezingen van 2010 te komen. De kansen keerden toen eind 2011 
onverwachts een plek vrijkwam. 

“Ik kreeg sociale zaken, werkgelegenheid en vrouwenemancipatie 
als portefeuille. Ik bijt me graag vast in nieuwe uitdagingen.  
Veel lezen en met betrokkenen praten.” Na de val van het kabinet 
Rutte I kwamen er nieuwe verkiezingen. Berckmoes had niet  
verwacht terug te keren: “Ik stond op plaats 39. De VVD sleepte  
41 zetels in de wacht. Een dag na Prinsjesdag werd de nieuwe  
Kamer geïnstalleerd. Goed om er vanaf de start bij te zijn.”

Defensiepersoneel
Haar nieuwe taakveld heeft een internationaal karakter. Ze is woord-
voerder defensiepersoneel. Daarnaast kijkt de politica in internationaal 
verband (in het kader van de Organisatie voor Veiligheid en Samen-
werking in Europa, OVSE en de NAVO) veelvuldig buiten de lands-
grenzen hoe parlementaire diplomatie functioneert. “Ontzettend 
boeiend! Ik kom net terug van een werkbezoek aan Istanbul. Ik leid 
een druk bestaan. Dinsdag, woensdag en donderdag zit ik in de 
Kamer. De andere dagen zijn voor werkbezoeken, externe contacten 
en lezen van stukken. Ik ben gedisciplineerd. Werkweken van zestig 
tot tachtig uur zijn gewoon.” Haar twee zoons (19 en 16) redden zich 
uitstekend. Patrick neemt meer dan voorheen de rol van huisvader 
voor zijn rekening. “Eerst had ik een appartement in Den Haag.  
Was niets voor mij. Zo saai en stil. Ik rijd nu heen en weer. Kost me 
slaapuren, maar biedt veel meer gezelligheid”, heeft Ybeltje ervaren. 

“Bij de pakken neerzitten of 
een andere weg inslaan. 
Voor mij was die keuze  
niet moeilijk.” 
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noordkop 
Haar interesse mag dan veel verder gaan dan Nederland, ze voelt 
zich terdege ook hét Kamerlid van de Noordkop. En daar zou de 
regio best meer gebruik van kunnen maken, vindt Ybeltje: “Ik houd 
een gebiedsagenda bij van alle ontwikkelingen. Ik kan gemakkelijk 
een bewindsman of fractiegenoot aanspreken over zaken in de  
Kop van Noord-Holland. Zo heb ik hobbels kunnen wegnemen voor 
vernieuwing van windmolens in Hollands Kroon.”

marine
Ze onderhoudt contacten met het gemeentebestuur van Den Helder. 
Ze vindt haar weg bij de Koninklijke Marine: “Er is een goede start 
gemaakt met samenwerking tussen marine, gemeente, technisch 
bedrijfsleven en onderzoeksinstituten als TNO en Imares. In Den Helder 
ligt een gouden driehoek met veel potentieel voor wat betreft duur-
zame energie. Volop zon, wind en water. De krijgsmacht moet afslanken. 
Er gaan enkele duizenden banen verloren. De overheid trekt zich 
terug. Het is uitstekend dat Defensie toenadering zoekt tot het 
bedrijfsleven. De marine is voorloper. Dat verdient waardering.”

‘terecht dat corporaties
teruggaan naar de Kern’
Ybeltje Berckmoes-Duindam vindt het terecht dat woning-
corporaties teruggaan naar de kern en zich beperken tot bouw 
en verhuur van woningen. “De gouden tijden zijn voorbij. 
Woningstichting Den Helder moet zich concentreren op kern-
taken. Lange-termijn-denken en kwaliteit zijn sleutelwoorden.” 
Dat daardoor voorzieningen als de onderwijsvoorzieningen aan 
de Marsdiepstraat en het wijkgebouw aan de Texelstroomlaan 
mogelijk niet meer van de grond komen, neemt de VVD-politica 
op de koop toe: “We moeten iedere euro verantwoorden.  

Ik ben voor een kleine, efficiënte overheid. Terecht worden uit-
gaven op zorg en onderwijs streng onder de loep genomen.  
Die kritische houding is ook nodig op andere beleidsterreinen. 
Volkshuisvesting kan zich daar niet aan onttrekken.”

Van 20 t/m 23 juni was Den Helder in de ban van Sail. Driehonderd-
vijftigduizend bezoekers bekeken de tallships. Op nauwelijks een 
paar honderd meter van dit feestelijke gebeuren manifesteerde de 
Vereniging van Reünisten Zeevaartschool Den Helder zich. Met 2000 
bezoekers kleinschaliger dan Sail, maar toch…. De combinatie van 
de gerestaureerde Zeevaartschool en Sail 2013 bracht de reünisten 
tot het besluit de geschiedenis van de Zeevaartschool nogmaals te 
vieren en onder de aandacht te brengen van het publiek. 

Samen met de Stichting Instandhouding motorreddingsboot “Dorus 
Rijkers”, de Helderse Historische Vereniging, het Nautisch college ROC 
en scheepstuigerij “De Schieman” bouwden de reünisten een mooie 
expositie. De met vlaggen gesierde “Dorus Rijkers” lag afgemeerd aan 
de kade achter de Zeevaartschool, foto’s toonden de bouw en opening 
van de Zeevaartschool in 1929-1930 en een ambachtsman demon-
streerde het  Schiemannen, het vakkundig splitsen en knopen van touw.  
Een model van het driemast volschip “Statsraad Lehmkühl” vormde het 
middelpunt van de happening.  In de tijd dat in de Zeevaartschool 
maritiem onderwijs werd gegeven, had dit model een prominente 
plaats in de school. Nu tijdelijk terug op z’n oude stek, versterkte dit 
schip bij menige reünist de herinneringen aan de opleidingstijd.  

De hele manifestatie werd mogelijk door het vele werk van enthousiaste 
vrijwilligers en door Woningstichting, de huidige eigenaar van de 
Zeevaartschool, die de begane grond van de Zeevaartschool voor 
dit doel beschikbaar stelde.

directeur Waltmann: 
“Woningstichting doet  
in het stadshart Wat WettelijK is toegestaan”
De meningen over de inbreng van woningcorporaties zijn verdeeld. Een aantal politici ziet het liefst dat de corporaties zich alleen bezig 
houden met hun vroegere kerntaak, het bouwen en verhuren van sociale woningen. Woningstichting daarentegen kiest bewust om in 
het stadshart meer te doen dan dat. Samen met Zeestad (het ontwikkelingsbedrijf van de gemeente) en Proper-Stok realiseert Wonings-
tichting een nieuw stadshart. Op de pagina’s 10 en 11 van dit blad vindt u een overzicht van alle stadshartprojecten. 
Als eigenaar van een groot deel van de woningen in Den Helder hecht Woningstichting veel waarde aan de vitaliteit van Den Helder en 
in het bijzonder aan een levend stadshart. Wanneer andere ontwikkelaars bereid zouden zijn het aandeel van Woningstichting in  
de revitalisering van het stadshart over te nemen, doet Woningstichting graag en stapje terug. Maar tot op heden heeft zich zo’n  
ontwikkelaar niet aangediend. Vandaar Woningstichtings aandeel in de aanpak van het stadshart.

BenieuWD naaR uW meninG
 Laat horen wat u ervan vindt en stuur uw mening naar  
info@wsdh.nl o.v.v. Woningstichting werkt aan het Stadshart.

Reünisten Zeevaartschool 
halen herinneringen op bij 

model Statsraad Lehmkühl
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Toen mevrouw Van der Wende het eerste bericht kreeg dat het 
gedeelte van de Tuinstraat waar zij woonde gesloopt zou gaan worden 
was zij niet blij. Ze woonde daar immers met veel plezier in een leuk 
huis, oud, maar leuk. Sociaal wijkmeester Peter Regtop van 
Woningstichting kwam het hele verhuistraject met haar doorpraten 
en daar werd zij toch wel weer blij van. Want wat bleek, ze mocht 
zelf haar nieuwe woning uitzoeken. En, volgens een wettelijke regeling, 
kreeg zij tot haar verbazing ook nog een fijne verhuiskostenvergoeding. 
De tijd van regelen en organiseren was aangebroken. De overtollige 
spullen werden verdeeld onder mensen die er nog een doel voor 
hadden. Ook de tuin moest leeg, maar ook voor die spullen had zij 
een bestemming.

Ondanks ze een geboren en getogen Piloër is, wilde zij niet meer 
terug naar de Visbuurt. Er zijn nog zoveel leuke plekken in  
Den Helder. Gelukkig was er een huis vrij in het Chrysantenhof,  
dus hoefde ze niet lang na te denken en accepteerde zij deze woning.

In een gesprekje met mevrouw in haar nieuwe woning vertelt zij dat 
ze hier een heerlijke tuin heeft. De liefde voor alles wat groeit en 
bloeit begon al op jonge leeftijd toen zij in betrekking was bij een 
bioloog. Hij leerde haar alles over planten. Haar kennis heeft zij 
uitgebreid door lid te worden van het blad Groei en Bloei. Inmiddels 
is zij, na ruim 40 jaar, erelid. En dat ze kennis van planten heeft,  
is te zien, want zowel de planten in de tuin als die voor haar huis 
zien er prachtig uit.

Wij vragen mevrouw hoe zij het hele traject ervaren heeft. ‘Prima!’ 
antwoordt ze, ‘Peter heeft me uit de kunst begeleid. Ook de mensen 
uit de buurt waren heel behulpzaam.’ Ze benadrukt dat ze er nog 
steeds heel blij mee is dat ze zelf haar woning mocht uitzoeken.

Verhuizen



vooR BeeLDenD KunStenaaRS of cReatieve BeDRiJven 
De Vismarktschool, een prachtig monumentaal pand aan de 
Vismarkt te Den Helder, bevat een aantal ateliers voor beeldend 
kunstenaars. Er is op dit moment een aantal ateliers beschikbaar. 
De ateliers hebben verschillende maten. De prijs is ongeveer  
€ 200,- per maand, afhankelijk van de grootte. Het pand wordt 
centraal verwarmd. Verwarmingskosten komen bovenop de 
huurprijs, eveneens afhankelijk van de grootte van het lokaal. 
Verkeert u als kunstenaar of vormgever graag in een inspirerende 
omgeving, temidden van andere kunstenaars? Kom kijken of  
er een geschikte ruimte voor u is. De ateliers zijn geschikt  
voor diverse  kunstdisciplines, die geen lawaai maken. Belang-
stellenden kunnen contact opnemen met Mies Olthuis:  
tel 06 10977135 of met Marja Lely: tel. 06 29093335
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Verhuizen

Schilder Bill Kunst enthousiast  
over kunstenaarscentrum  
in voormalig Visbuurtschool  

als een vis  
in het water
Beeldend kunstenaar Bill Kunst voelt zich in de voormalige Visbuurt-
school als een vis in het water. Dat is niet verwonderlijk voor een 
Helderse schilder, afgestudeerd aan de lerarenopleiding tekenen 
van de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam, die hier al meer dan 
35 jaar atelier houdt. “De werkruimten in de oude klaslokalen zijn 
niet te groot en niet te klein. De hoogte en lichtinval geven een gevoel 
van vrijheid.”

De 66-jarige schilder zetelt al jarenlang aan de achterkant, in een 
fraai atelier op de eerste verdieping. Hij combineerde het wankele 
bestaan van kunstenaar ruim een kwart eeuw met de zekerheid van 
een onderwijsbaan aan scholengemeenschap Nieuwediep, waar hij 
tekenen en kunstgeschiedenis gaf aan havo- en vwo-leerlingen.  
“Natuurlijk, aan die combinatie zitten voordelen. Maar het bleef altijd 
wringen. Het één leek ten koste te gaan van het ander. Dat gaf me 
vaak een gevoel van onrust”, blikt Bill terug. Sinds vier jaar is dat 
juk van hem afgevallen en kan hij zich volledig storten op zijn roeping. 
Het atelier ligt bezaaid met kleurrijke schilderijen, van heel klein tot 
zeer fors. Aan de muren hangen vooral abstracte werken, sommige 
geschilderd in felle kleuren. 

Saxofonist
Wat direct opvalt is dat op tal van schilderijen een swingende saxofonist 
staat afgebeeld. “Het voelt voor mij soms heerlijk bevrijdend om 
even te ontsnappen uit het ritme en de maat van het abstracte werk. 
Bij figuratieve kunst hoef ik nauwelijks na te denken, kijken volstaat.” 
Op de doeken heeft Bill muzikale jazzgrootheden als Charly Parker 
en Sean Bergin tot leven gebracht. “Als ik hier werk heb ik altijd een 
cd met jazzmuziek op staan. Werkt rustgevend en inspirerend.  
Een radio is te vaak een stoorzender.” Hij is enthousiast over het 
kunstenaarscentrum op de Vismarkt. Over de werkruimten,  
maar zeker ook over de vriendschappelijke contacten met mede-
gebruikers. “We komen soms bij elkaar over de vloer. Bijna alle 
disciplines zijn aanwezig. Van grafisch ontwerper tot beeldhouwer 
en fotograaf. We hebben samen een paar keer een expositie ingericht. 
Was uiterst succesvol.”

Hoofd boven water
Woningstichting is sinds drie jaar eigenaar van het voormalige 
schoolgebouw. “Daar zijn we heel blij mee”, erkent Bill,  
“De gemeente hanteerde marktconforme huurtarieven. Die waren 
voor de meesten onbetaalbaar. Een fors aantal kunstenaars is 
daarom vertrokken. In dit bestaan is het heel moeilijk het hoofd 
boven water te houden.” Woningstichting knapte het pand flink  
op en bepaalde de huur op 53 euro per vierkante meter per jaar. 
Daarbij komen de verwarmingskosten. Omdat dat bedrag ook nog 
moeilijk is op te brengen voor vooral jonge, startende kunstenaars, 
verlaagde Woningstichting in eerste instantie voor één jaar de huur 
met vijftig euro per maand. “We hopen hiermee nieuwe huurders te 
interesseren”, zegt Bill Kunst. Als gepensioneerde kan hij zelf ove-
rigens wel tegen een stootje. Het zou mooi zijn als we binnenkort 
weer helemaal vol zitten. Dat geeft iedereen nieuwe energie en wie 
weet wat voor moois daar uit voort kan komen”, klinkt het hoopvol 
uit de stem van Bill Kunst. 

ateLieRRuimte te HuuR
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Het nieuwe Multi Functioneel Accommodatie (MFA) Trefpunt krijgt 
een bindende functie in de wijk. Daar waar nu activiteiten en diensten 
verspreid door de wijk liggen worden deze straks vanuit één gebouw 
aangeboden.  Doel is door het samenvoegen van belangrijke maat-
schappelijke functies met het  verenigingsleven van Julianadorp de 
bewoners een beter en afgestemd aanbod te geven. 

In het Trefpunt zitten straks onder één dak: het Dorpshuis Julianadorp, 
peuterspeelzaal ‘t Zwanenest, Triade en het consultatiebureau.  
De huidige bibliotheek wordt met een aparte verbinding gekoppeld 
aan het MFA. Ook komt er een nieuwe gymzaal waar zowel de naast-
gelegen basisscholen als atletiekvereniging Sportlust gebruik van 
zullen maken. Buurtbewoners kunnen er straks gaan sporten, komen 
er met hun kind bij het consultatiebureau, gaan naar de bibliotheek 
of drinken gezellig een kopje koffie in het buurthuis. Kinderen kunnen 
gebruik maken van de peuterspeelzaal, gaan muziek maken of sporten 
in de gymzaal. 

MFA Julianadorp is het tweede multifunctionele centrum na het  
twee jaar geleden geopende ’t Wijkhuis in Den Helder. De provincie 
Noord-Holland stelt subsidie beschikbaar voor de realisatie van een 
multifunctioneel centrum in Julianadorp. Het MFA Julianadorp opent 
naar verwachting halverwege 2014 haar deuren.

mfa trefpunt bindt Julianadorp 
Het trefpunt in middelzand in Julianadorp krijgt een nieuwe inhoud en een nieuwe ‘jas’! alle Julianadorpers kunnen binnenkort 
voor diverse sociaal-maatschappelijke en culturele activiteiten in dit trefpunt terecht.

Woensdag 14 augustus 2013 tekenden de gemeente  
Den Helder, Stichting Beheer multifunctioneel centrum 
Julianadorp en Woningstichting Den Helder de realisatie-
overeenkomst voor de multifunctionele accommodatie 
voor Julianadorp. Het centrum zal beheerd voor door een 
groep enthousiaste vrijwilligers. De voorzitter van de 
beheerstichting, de heer Boskeljon,  laat weten heel blij te 
zijn met de rol van Woningstichting. “voor Julianadorp en 
haar inwoners is het ontzettend belangrijk dat een partij 
als Woningstichting haar maatschappelijke verantwoor-
delijkheid neemt om een exploitabel multifunctioneel  
centrum in het hart van de wijk te realiseren!”
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Een deel van de woningen van Woningstichting heeft één toilet. 
Wanneer de slaapkamers op een andere verdieping liggen dan het 
toilet, vinden veel huurders een extra toilet in de buurt van de slaap-
kamers erg gemakkelijk. De plaatsing van zo’n extra toilet is voor 
eigen kosten. 

Overweegt u een extra toilet te plaatsen? Het is belangrijk om eerst 
bij Woningstichting na te vragen of de standleiding voldoende diamater 
(doorsnede) heeft om het afvalwater van het toilet door te laten. 
Soms is dat mogelijk door de standleiding te vervangen. U kunt dan 
een tweede toilet plaatsen nadat u hiervoor bij Woningstichting een 
vergunning heeft gevraagd en gekregen. Voordeel van een vergunning 
is dat u het toilet niet hoeft te verwijderen wanneer u de woning niet 
langer huurt. 

In het andere geval echter dat de standleiding onvoldoende door-
voercapaciteit heeft en niet vervangen kan worden, kan het extra 
toilet niet rechtstreeks op het riool worden aangesloten. In die gevallen 
biedt een sanibroyeur uitkomst.  Sanibroyeurs zijn meer onder-
houdsgevoelig dan normale toiletten. Om die reden geeft Wonings-
tichting bij vertrek uit de woning geen toestemming om een 
sanibroyeur achter te laten. Alleen als de volgende huurder verklaart 
deze over te willen nemen en de kosten voor het onderhoud ervan 
voor zijn rekening neemt, mag een sanibroyeur achterblijven. 

Jarenlang onderhield Energie Service Noord West alle 10.000  
cv-ketels van Woningstichting. Sinds begin dit jaar nam Helder Vast-
goed Onderhoud  het onderhoud van 2.500  cv-ketels over.

Dit betreft alleen intergasketels. 
Helder Vastgoed Onderhoud  combineert het onderhoud aan deze 
2.500 cv-ketels met het jaarlijkse bezoek voor het Abonnee Onder-
houd (AO). Voordeel is dat de huurder maar eenmaal thuis hoeft te 
blijven voor preventief onderhoud. 

Wat doet de onderhoudsmonteur van  
Helder vastgoed onderhoud?
Ketels vervuilen door gebruik. Het is onverstandig te wachten met 
vervangen van onderdelen tot ze kapot gaan. Schade kan voorkomen 
worden door onderdelen van de ketel regelmatig schoon te maken 
en onderdelen te vervangen voordat ze stuk gaan. Bij de onder-
houdsinspectie inspecteert de vakman de ketel visueel (ziet de ketel 
er van binnen nog gaaf uit?) en reinigt hij in ieder geval grondig de 
condensafvoer (om verstopping te voorkomen) en als het nodig is 
ook de warmtewisselaar. 

Een gereinigde warmtewisselaar geeft een betere warmteoverdracht 
in het toestel en dus sneller heet water.

Storingen
En als er desondanks tussentijds een storing in de cv-ketel ontstaat 
kunnen de vaklieden van Helder Vastgoed Onderhoud  die verhelpen. 
Deze vaklieden zijn specifiek opgeleid door de fabrikant van de  
cv-ketels zelf en beschikken over speciale meetapparatuur. 
Overigens pakt Energie Service Noord West nog wel spoedeisende 
storingen buiten kantoortijd op. 

In de loop van 2013 evalueren Woningstichting en Helder Vastgoed 
Onderhoud de nieuwe werkwijze. De eerste enquête-uitslagen geven 
aan dat deze aan alle verwachtingen voldoet. Als ook de definitieve 
uitkomst van de evaluatie zo positief is, zal Woningstichting zeker 
meer ketels zelf gaan onderhouden.

een extra toilet in uw  
huurwoning plaatsen?

hVo specialiseert 
zich in onderhoud  
cV-Ketels
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Offshore-bedrijven zoeken voor hun medewerkers huisvesting 
‘aan de wal’. Den Helder is een perfecte uitvalsbasis dus ook een 
voor de hand liggende plaats voor huisvestingsmogelijkheden 
voor hun employees. Als grootste verhuurder van woningen en 
appartementen in de regio met ruim 100 jaar ervaring, denken wij 
graag met de offshore bedrijven mee. 

“Wij bieden de offshore werkende bedrijven volledig ingerichte 
woonruimten aan”, vertelt Peter Kortekaas van Woningstichting 
Den Helder. Het gaat om compleet ingerichte huurwoningen,  
die bijvoorbeeld over meerdere slaapkamers met elk een zogeheten 
‘en suite’ badkamer beschikken en ook een ingerichte gezamen-
lijke woonkamer en keuken. “We zorgen daarnaast uiteraard voor 
het onderhoud aan deze woningen, kunnen desgewenst het  
linnengoed laten wassen en indien nodig de woningen laten 
schoonhouden. We zorgen dus voor een volledig facilitair  
programma, zodat de werkgevers en de werknemers geheel  
ontzorgd zijn waar het hun walverblijf betreft”.

Woningen op maat
“Wij beschikken met name in het luxe segment over voldoende 
woonruimte om in die behoefte te voorzien en door onze aanpak 
– inclusief onze bekende 24-uurs storings- en onderhouds - 
service – kunnen wij alle woonwensen van zowel de werkgever 
als de werknemers vervullen. 

Samen met de klant bekijken we wat de beste huisvesting is.  
Ons aanbod loopt uiteen van gezinswoningen tot kamer bewoning. 
Daarbij bieden we maatwerk,’’ aldus Peter Kortekaas.

Geïnteresseerd
Bent u benieuwd wat de mogelijkheden zijn? Neem voor meer 
informatie contact op met Woningstichting Den Helder. 
De heer Peter Kortekaas (06 53282504), 
pkortekaas@woningstichtingdenhelder.nl) vertelt u graag meer!

NHV tevreden ‘huurder’
Vestigingsmanager Den Helder van Noordzee Helicopters 
Vlaanderen, Pieter Broos, is al een tijdje ‘huurder’ bij Wonings-
tichting Den Helder. In een 7-tal luxe woningen brengt hij het 
cockpitpersoneel van de helicoptervloot onder gedurende de 
periodes dat zij op Den Helder Airport zijn gestationeerd. Broos: 
“Eind vorig jaar openden wij een nieuw kantoor in Den Helder 
om vandaar uit onze helicopterdiensten uit te voeren voor de 
Nederlandse offshore industrie. Om op nieuwjaarsdag 2013 te 
kunnen draaien, vroegen we een makelaar ons bij te staan in 
de zoektocht naar passende woonruimte voor onze medewerkers. 
Snel daarop kwamen we in contact met Woningstichting  
Den Helder die ons aan maatwerk huisvesting hielp voor onze 
21 bemanningsleden. In de onverwacht korte tijdsperiode van 
twee maanden bood Woningstichting Den Helder ons 7 compleet 
ingerichte en gestoffeerde eengezinswoningen aan met elk  
3 slaapkamers annex badkamers, toilet, een woonkamer met 
open keuken, een tuinterras, een wasruimte, opslagruimte en 
verschillende parkeerplaatsen voor de auto’s. Dit was het begin 
van een prettige samenwerking”. 

offshore-Woonfaciliteiten  
in den helder

De heer Broos in gesprek met directeur Waltmann en de heer Kortekaas
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Winnaar Kris-Kras Woordzoeker voorjaar 2013:
De heer/mevrouw N.T.A. Molenaar, Malzwin, Julianadorp
Oplossing was: Stadshart

stuur uw oplossing naar: info@wsdh.nl
onderwerp: Woonmagazine prijspuzzel zomer 2013
En maak kans op een prijs!

puZZeL
Woningstichting Den Helder was en is van oudsher nauw betrokken bij 
verbetering van de (binnen)stad. In de puzzel van deze maand tien 
voorbeelden van die betrokkenheid, met daarbij een vraag. In de laatste 
kolom zet u de gevraagde letter van het antwoord. Van boven naar beneden 
ontstaat de oplossing van de puzzel. Succes!

1.
In welke straat doet Woningstichting al veel aan onder andere gevel renovatie 

en begint Zeestad binnenkort met de herinrichting?

11e letter

..............................

2.
Woningstichting houdt zich zoals gezegd al heel lang bezig met vernieuwing 

en verbetering van de stad. Het complex waarvan hier net de bovenste 

daken te zien zijn is daar een voorbeeld van. Aan welke weg staan deze in 

1984 opgeleverde appartementen?

6e letter

..............................

3.
Soms maakt tweedehands huisraad ruimte voor nieuw, zoals in dit 

bijzondere wooncomplex aan de Westgracht. Hoe heet dit gebouw?

11e letter

..............................

4.
Woningstichting heeft meerdere partners bij de (her)ontwikkeling van het 

Stadshart, zoals bij het project Kop van de Beatrixstraat dat wonen en zorg 

op maat combineert. Welke partner van Woningstichting gaat deze zorg 

leveren?

3e letter

..............................

5.
Vanaf nu wijst een Helders historisch figuurtje iedere inwoner en bezoeker de 

weg langs projecten van Woningstichting in het Stadshart. Het icoontje is een 

creatie van de Helderse ontwerper Ilya Boers. Hoe heet deze stoere gids?

1e letter

..............................

6.
Op één van de hoofd-entree’s en tegelijk een van de mooiste zichtlocaties 

van het Stadshart komt een gebouw, ontworpen door architectenbureau 

Drost + Van Veen en interieurarchitect Mars. Vroeger was hier een school. 

Welke functie krijgt het nieuwe gebouw?

3e letter

..............................

7.
Goed wonen vraagt om goede voorzieningen, zoals eerste-lijnsgezondheids-

zorg. Woningstichting realiseerde in de Molenstraat een praktijkruimte voor 

o.a. meerdere huisartsen. Hoe noemt men zo’n voorziening? (afkorting).

3e letter

..............................

8.
Tegenover een van supermarkten in de binnenstad ontwikkelt Woningstichting 

7 statige stads woningen voor de verkoop. Hoe heet dit project?

3e letter

..............................

9.
Dit project draagt de van oudsher algemene naam van vele  

Helderse burger-rijksambtenaren.

5e letter

..............................

10.
Een project in uitvoering, schuin tegenover 6.  

Hoe heet dit appartementencomplex?

11e letter

..............................


