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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 A.E.M. van Rietschoten-Jacobs
Telefoon 0223 - 62 45 00
avrj@hotmail.com

Wijkcommissie 5
(De Schooten-west)
p/a de heer E. Bouwmeester
Telefoon 0223 - 63 08 37
bouwmeesterbo@planet.nl

Wijkcommissie 2
(Stad binnen de linie-west)
p/a mevrouw C.H.M. Lempens
Telefoon 0223 - 62 12 63
chm.lempens@kpnmail.nl

Wijkcommissie 6
(De Schooten-oost)
p/a mevrouw J. Snoodijk-Waterlander
Telefoon 0223 - 63 06 03
frank.snoodijk@quicknet.nl

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

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

Wijkcommissie 4
(Nieuw Den Helder-oost)
p/a de heer J. de Vries
Telefoon 0223 - 75 05 41
vries2026@hotmail.com

Wijkcommissie 8
(Callantsoog)
p/a mevrouw G.M.T. van Dijk-Schouten
Telefoon 0224 - 58 21 88
gmt.vandijk@quicknet.nl

Secretariaat Stichting Huurdersbelang
Den Helder
p/a de heer W. van der Ham
Telefoon 0224 - 58 17 53
w.vd.ham@quicknet.nl
www.shbdenhelder.nl
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Sociale woningbouw
De vraag naar sociale huurwoningen verandert. De belangstelling
voor ‘bejaardenwoninkjes’ met slechts één slaapkamer en de vraag
naar appartementen, gebouwd in de jaren ’50 en ’60 neemt duidelijk af. De doelgroepen waarvoor deze woningen oorspronkelijk zijn
gebouwd wensen inmiddels meer ruimte en een betere geluids- en
warmteisolatie.

een levensloopbestendige woning ontstaat. Bent u geïnteresseerd
in de voortgang van dit project? Dan kunt u zich vrijblijvend aan
melden voor een serie nieuwsbrieven. Opgeven voor de nieuws
brieven kan telefonisch via het algemene telefoonnummer van
Woningstichting Den Helder: (0223) 677677.

Woningstichting beantwoordt deze wensen door de nauwelijks
gewilde woningen uit de markt te halen en daarvoor in de plaats
woningen te realiseren waar de doelgroep wel in wil wonen.
Recent renoveerde Woningstichting aan het einde van de
Beatrixstraat, dus midden in het stadshart, een bestaand pand
met een geheel vernieuwde gevel. In het pand zijn vier huurapparte
menten gerealiseerd. De belangstelling voor deze appartementen
was erg groot.

In het stadshart van Den Helder ontwikkelt Woningstichting de
‘Melkfabriek’: 14 appartementen met lift aan de Westgracht/
Molenstraat. Ook dit is een project van bureau Kapitein Jacobs
Kapitein Architecten. Geinteresseerd in de voortgang? Meldt u
vrijblijvend aan voor de serie nieuwsbrieven over de Melkfabriek.
Opgeven voor de nieuwsbrieven kan telefonisch via het algemene
nummer van Woningstichting Den Helder: (0223) 677677.
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Een ander project met betaalbare woningen komt in en rond de
Tuinstraat. Hier zijn 40 verouderde huurwoningen gesloopt.
Daarvoor in de plaats komen 16 ruime, moderne eengezinshuur
woningen,
verspreid
over
verschillende
woonblokken.
Bureau Kapitein Jacobs Kapitein Architecten tekent op dit moment
aan het ontwerp. Bedoeling is dat de woningen ook bewoond
kunnen worden door minder valide mensen. Voor deze doelgroep
wordt de woningindeling op de begane grondvloer aangepast zodat

De bouw van betaalbare eengezinskoopwoningen in het
Willem-Alexander Hof in Julianadorp oost is een project van
aannemer Tuin. Woningstichting is hier zijdelings bij betrokken.
De 130 energiezuinige woningen komen bij bloembollenvelden,
duinen en strand te staan. De prijs van deze woningen is vanaf
€ 150.000. Dit is ook voor starters een haalbare prijs. Helemaal als
gebruik wordt gemaakt van de starterslening. Geïnteresseerden
kunnen zich melden en hun wensen kenbaar maken bij de makelaars
Jongewaard&Meijer of Warnars. Meer informatie is te vinden op
www.willemalexanderhof.nl.
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Wietteelt in uw huis? U riskeert uitzetting!!
Wie een wietplantage in huis heeft en gepakt wordt heeft een probleem. Het maakt niet uit of het uw eigen plantage is, of dat u
slechts een kamer of zolder beschikbaar stelt: u gaat onverbiddelijk uw huis uit en komt er bij Woningstichting niet meer in. Ook
verhaalt Woningstichting alle vervolgkosten op de huurder.
Waarom is Woningstichting zo streng?
De wet verbiedt het houden van een wietplantage. Dat is één, maar een wietplantage geeft ook groot risico. Er is een sterk vergroot
risico op brand door kortsluiting en lekkage. De bewoners zelf en hun buren lopen dus gevaar. Daarnaast kunnen buren te maken
krijgen met overlast van stank en gewelddadige criminelen rond hun woning. Al met al geen fijne en veilige woonsituatie.
Wat u NIET moet doen
•Wordt geen thuisteler.
•Sta uw huisgenoten niet toe thuis wiet te telen.
•Ga niet in op verzoeken van anderen om tegen vergoeding een
deel van uw woning ter beschikking te stellen. Hoe verleidelijk
dit aanbod ook mag zijn, doe het niet want de criminelen proberen
zo zelf uit beeld te blijven, en u draait voor de ellende op.

Ruikt u henneplucht en denkt u dat er een
hennepkwekerij in uw buurt zit? Meld verdachte
situaties, bel de politie via 0900-8844 of bel Meld
Misdaad Anoniem, 0800-7000.

Wat u WEL kunt doen
Help mee hennepkwekerijen te bestrijden! Onderstaande punten
kunnen wijzen op een hennepkwekerij:
• Aanwezigheid van hennepgeur.
• Illegale aanpassingen in de meterkast of elektriciteitsaansluiting.
• Constant zoemend of ronkend geluid.
• Gordijnen die nooit opengaan of beslagen of afgeplakte ramen.
Wiet en hasj zijn een softdrugs die gemaakt worden van de hennep
plant.

Den Helder schreeuwt om krachtige, jonge inwoners

Jongerencontracten worden in andere steden al toegepast.
Woningstichting heeft nu ook een aantal woningen geselecteerd
waarvoor jongerencontracten van toepassing worden.
Een jongerencontract houdt in dat de jongere tot zijn of haar
23e verjaardag korting krijgt op de huur. De huur wordt dan maximaal
€374,44 (peiljaar 2013). De verlaagde huurprijs maakt het ontvangen
van huurtoeslag mogelijk. Na de 23e verjaardag vervalt de korting
op de huur. Vanaf die leeftijd gelden immers ruimere regels voor de
huurtoeslag, waardoor het ook bij een hogere huurprijs mogelijk is
huurtoeslag te ontvangen.
De woningen met jongerencontracten vindt u binnenkort op onze
website en in onze wekelijkse krantenadvertentie.
Het puntensysteem van Woningstichting bevoordeelt oudere
woningzoekenden. Om jongeren extra kans op een leuke woning te
geven krijgen jongeren sinds kort extra punten. Om in aanmerking
te komen voor deze extra punten moet de woningzoekende vast
werk hebben in Den Helder of in één van de omliggende gemeenten
en mag niet ouder zijn dan 30 jaar. Voor jongeren van 30 t/m 33 jaar
geldt een overgangsregel. Alle bij Woningstichting ingeschreven
jongeren die mogelijk in aanmerking komen voor deze extra punten
hebben inmiddels een brief ontvangen waarin staat wat te doen om
deze punten aan hun opgebouwde puntentotaal toegevoegd te
krijgen.

Woningstichting heeft de afgelopen twee jaar op kleine schaal ervaring opgedaan met kamerverhuur, en wil met de opgedane kennis
weer nieuwe experimenten aangaan. Omdat kamerbewoning gevoelig kan liggen bij omwonenden hecht Woningstichting er aan om de
jongeren die voor een kamer opteren heel zorgvuldig te selecteren.
We doen dit bij voorkeur in samenwerking met opleidingsinstellingen.
De starterslening maakt net dat stukje extra hypotheek mogelijk,
waardoor die leuke eerste koopwoning wél bereikbaar wordt.
Omdat een starterslening de eerste 3 jaar rente- en aflossingsvrij is
worden de maandlasten vergelijkbaar of zelfs lager dan huurprijzen.
Overigens is de starterslening er niet alleen voor jongeren maar voor
iedereen die voor het eerst een woning koopt.
Waar is de starterselening van Woningstichting van toepassing?
Op alle door Woningstichting te koop aangeboden woningen met
een aankoopbedrag waarbij Nationale Hypotheekgarantie mogelijk
is. Ook bij de woningen aan het Willem-Alexanderhof in Julianadorp
oost is eventueel een starterslening mogelijk.
Informatie kunt u vragen bij de
heer Koorn, makelaar van
Woningstichting (0223-677677),
bij de makelaars waar Woningstichting haar nieuwbouwprojecten heeft ondergebracht (Coltof
dan wel Jongewaard & Meijer)
en voor het Willem-Alexanderhof in Julianadorp oost bij de
makelaars Jongewaard & Meijer
of Warnars. Meer informatie over
de starterslening staat op
www.svn.nl.
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…en om deze jongeren het makkelijk te maken geeft
Woningstichting ze een duwtje in de rug! Hoe?
Met de starterslening, jongerencontracten, kamerverhuur en
extra punten!
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De heer Conijn legt uit dat de buurtbemiddelaars zo veel mogelijk
volgens een vast protocol werken:
“We doen een bemiddeling altijd met z’n tweeën. Belangrijk is te
luisteren en proberen erachter te komen wat nu eigenlijk de oorzaak
van het geschil is. De ijsbergtheorie is daarbij aan de orde: het deel
dat boven water zichtbaar is, rust op een veel groter deel onder
water. Het protocol houdt in dat we allereerst gaan praten met de
degene die om bemiddeling heeft gevraagd. In dat gesprek proberen we te achterhalen wat het echte probleem is. Als het vervolgens
lukt om ook de andere partij(en) aan tafel te krijgen, bij voorkeur op
neutraal terrein, moeten de partijen zelf met oplossingen komen.
Vaak blijken ze in zo een strak geleid gesprek, waarin partijen ook
echt de kans krijgen om ‘hun zegje te doen’, wel degelijk begrip te
kunnen opbrengen voor elkaar. Ze komen dan ook vaak zelf met
praktische oplossingen. De bemiddelaar is in principe passief. De
mensen moeten het immers zelf oplossen. De bemiddelaar is alleen
behulpzaam, trekt geen partij en probeert het gesprek te leiden.”
Op de vraag wat het moeilijkst is in een bemiddeling heeft de heer
Conijn een duidelijk antwoord:
“om de ‘tegenpartij’ te verleiden tot een gesprek. Zo’n verzoek voelt
soms als een overval. Het is dan raadzaam om de mensen even de
tijd te geven. Er wordt wel stevig en indringend gesproken om in
ieder geval het gesprek aan te gaan. In dit gesprek is het heel belangrijk om een sfeer te scheppen waarin mensen hun verhaal kwijt
kunnen en waar de andere partij ook naar luistert. Dan ontstaat ook
een situatie waarin overwegend begrip voor elkaar komt. Als er meer
begrip is kan men gezamenlijk ook nadenken over oplossingen en
werkbare afspraken.

Een verstoorde burenrelatie?
Een buurtbemiddelaar helpt
het conflict op te lossen!
Ruzie met de buren over een boom, de kat, de kinderen….
Het kan hoog oplopen en de sfeer in de straat grondig
verpesten. Als inwoners van Den Helder verwikkeld zijn in een
burenconflict kunnen zij gratis hulp krijgen van een buurt
bemiddelaar. Voorwaarde is dat de ruziënde partijen het
conflict samen willen oplossen. De bemiddelaar is vrijwilliger,
onpartijdig en begeleidt dit proces. Elke bemiddelaar heeft
geheimhoudingsplicht.
Piet Conijn is naast beroepsmatig mediator ook buurtbemiddelaar.
In 2012 volgde hij hier een opleiding voor en eind 2012 ging hij als
buurtbemiddelaar aan de slag. De heer Conijn:
“Den Helder telt nu 19 gecertificeerde bemiddelaars, allemaal met
hun eigen expertise. Samen hebben zij in 2013 in zo’n 50 zaken
bemiddeld. Zelf heb ik in het afgelopen jaar in vijf uiteenlopende
situaties bemiddeld. Dat varieerde van buren die met elkaar overhoop lagen vanwege een toegewezen invalidenparkeerplaats, tot
buren die door allerlei misverstanden elkaar ‘het licht in de ogen niet
meer gunden’. Natuurlijk waren er ook de voor de hand liggende
zaken als geluidsoverlast, hondenoverlast etc.”

Het gesprek tussen de partijen kan heftig en emotioneel verlopen.
Het komt dan aan op tact en overwicht van de bemiddelaar. Het
leuke is dat mensen, zelfs als het niet lukt, je altijd erg dankbaar zijn.
Het feit dat men z’n verhaal kwijt kan, is al belangrijk. Men voelt zich
gehoord en is blij dat iemand meedenkt over oplossingen. En als er
dan succes geboekt wordt, is dat positief voor de sfeer in de straat
en draagt het bij aan de rust binnen een gezin.”
Over de kans op succes reageert de heer Conijn tevreden:
“Na afronding van de moeilijke, lang slepende zaken moet het
mogelijk zijn om minimaal de helft tot 75% van de zaken op te lossen,
mits buurtbemiddeling er maar tijdig bij wordt betrokken.”
En hoe is de privacy gewaarborgd?
“de bemiddelaar geeft alleen terugkoppeling over de zaak aan de
coördinator en dus niet aan de politie of aan Woningstichting. Dit
om onze onafhankelijkheid te bewaren. Buurtbemiddeling mag nooit
als drukmiddel worden gebruikt. Het is voor de betrokkenen te allen
tijde vrijwillig.”
Aanmelden voor buurtbemiddeling kan via
http://www.buurtbemiddelingdenhelder.nl
of info@buurtbemddelingdenhelder.nl
of bel: 06-21623481

Hoe veilig is uw gasslang?
Kookt u op gas? Dan vragen wij uw aandacht voor de slang tussen uw fornuis (of kookplaat) en de gaskraan. Is deze slang van rubber en
bevindt de slang zich achter het fornuis? Pas dan op want achter een fornuis loopt de temperatuur al snel op tot boven 60 graden Celsius.
Zulke hoge temperaturen tasten rubber aan. Door hoge temperaturen en veroudering ontstaan haarscheuren in de rubberen slang. Uiteindelijk leiden deze scheurtjes tot gaslekkages. In het ergste geval
kunnen explosie en brand het gevolg zijn. HET IS DUS UITERST
BELANGRIJK DAT U DE RUBBEREN GASSLANG REGELMATIG
VERVANGT. Door iedere 7 tot maximaal 10 jaar de rubberen gasslang te vervangen voorkomt u ernstige ongelukken en schade. Op
de rubberen slang staat een datum aangegeven. Dit is de
fabricagedatum. Deze datum geeft een indicatie van de tijd dat de
gasslang al in gebruik is. Het alternatief is een gasslang met een
roestvrijstalen (RVS) mantel. Zo’n slang gaat vele malen langer mee
en is dus veel veiliger dan een traditionele rubberen slang.

Leerlingen Pijler volgen Blij Schulden Vrij
Met veel enthousiasme volgden zes klassen van De Pijler voor het eerst de lessen Blij Schulden Vrij. Onder de bezielende leiding van
cabaretier Bert Schuiling leerden zij alert te zijn en om te gaan met financiële verleidingen als mobiele telefoons en onlinegames.
Als lesmateriaal werd het winnende filmpje gebruikt dat tweedejaarsleerlingen van Scholen aan Zee hadden gemaakt. Blij Schulden Vrij is
geheel belangeloos door diverse Helderse ondernemers opgezet met het doel leerlingen uit het voortgezet- en basisonderwijs te
waarschuwen voor de hedendaagse financiële verleidingen.
Afgelopen zomer hebben de groepen eerstejaars Helpende Zorg en Welzijn, Verzorgende IG en verpleegkundigen van de afdeling Zorg
van het ROC meegewerkt aan het project ‘Blij Schulden Vrij’. De leukste creatie is bedacht door Elisa Bijpost en Esther Holman. Zij hadden
een sleutelhanger gemaakt in de vorm van een spaarvarken.

Uitkomen met inkomen - De Wering wijst u de weg!
Bent u het overzicht op uw financiën kwijtgeraakt? Vraagt u zich af
waar het geld iedere maand aan opgaat? Dan is de training ‘Uitkomen
met inkomen’ wat voor u. U leert uw inkomsten en uitgaven beter
op elkaar af te stemmen zodat er geen betalingsachterstand of
eventuele schulden ontstaan.
De Wering geeft u informatie en advies als u niet meer goed kan
rondkomen met uw inkomen. Hier kunnen verschillende oorzaken
voor zijn. Vaak is er sprake van meerdere problematieken.
De Wering kan u ondersteunen in het overzichtelijk maken van uw
problemen en u vervolgens adviseren of verwijzen naar een andere
instantie. Daarnaast kan De Wering u helpen bij het aanvragen
van inkomensondersteunende voorzieningen zoals toeslagen en
kwijtscheldingen.
Inhoud training
De training staat in het teken van het leren ordenen van uw
administratie, het maken en bijhouden van een kasboek en het
maken van een begroting. Verder leert u meer over schulden. Wat
zijn schulden en hoe is het mogelijk hier op een goede manier
mee om te gaan. Wat zijn uw plichten en rechten ten aanzien
van schulden. Ook wordt in de training aandacht besteed aan de
emotionele gevolgen die het hebben van financiële problemen

kunnen hebben. Tenslotte krijgt u als deelnemer theorie en
informatie over verschillende inkomsten en voorzieningen waar u
mogelijk aanspraak op kunt maken.
Aanmelden
U kunt zich voor deze training aanmelden via telefoonnummer:
088 - 0075 200. Deelname is kosteloos! De training bestaat uit zes
wekelijkse bijeenkomsten van twee uur. Belangstellenden kunnen
ook langskomen voor informatie en advies op ons kantoor aan de
Jacob van Heemskerckstraat 1 in Den Helder. Elke werkdag van
14.30 tot 17.00 uur.
Blijf niet zitten maar kom met uw (geld)problemen naar
De Wering-De Wering wijst u de weg!
Quotes van deelnemers die training hebben gevolgd:
“Door de cursus uitkomen met inkomen weet ik nu dat ik niet de enige
ben die niet met zijn financiën kan omgaan. Bij aanvang van de cursus
moest ik wel even een drempel over, het is immers niet niks om over
je geldzaken te praten. Dit was snel voorbij doordat je ziet dat je niet
de enige bent”
“Het geeft een goed gevoel om inzicht te krijgen in je financiën”

Bankrekeningnummer verandert
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Vanaf februari 2014 maken wij allemaal gebruik van een langer bankrekeningnummer, het IBAN-nummer. Dit internationale rekeningnummer
bestaat uit een landcode, controlegetal, bankcode en het huidige rekeningnummer. Met dit IBAN-nummer wordt het Europees betalingsverkeer eenvoudiger. Op de acceptgirokaart die u van ons ontvangt voor de betaling van de huur wijzigen wij het bankrekeningnummer.
U hoeft als huurder niets te doen, alleen de acceptgiro controleren, ondertekenen en naar uw bank te sturen. Ook de betalingen via de
automatische incasso lopen gewoon door. Betaalt u via internet bankieren? Let er dan op dat u de juiste bankrekeningnummers invult.
Ons nieuwe bankrekeningnummer is: NL46INGB0673360970
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Hoge bomen vangen wind…en nemen de zon van de buren weg
Welke regels hanteert Woningstichting voor bomen?
Basisprincipe is dat een bewoner zelf verantwoordelijk is voor het
onderhoud (snoei) van een door hem of haar zelf geplante boom én
voor een kleine boom (maximaal 2½ meter hoog) die bij aanvang
van de huur al in de tuin staat. De bewoner kan de boom zelf snoeien
of dit laten doen. De kosten voor het snoeien zijn voor rekening van
deze bewoner. Ook op het moment dat de bewoners vertrekt moet
de boom onderhouden zijn.
Het komt ook voor dat een huurder een woning huurt met een tuin
waar een boom, hoger dan 2½ meter in staat. Wanneer het snoeien
van deze boom in redelijkheid niet van de huurder zelf kan worden
verlangd (te bepalen door opzichter van Woningstichting) regelt
Woningstichting de snoei en zijn de kosten ook voor Woningstichting.

van huurwoningen, kan die vergunning aanvragen. De bewoner van
het pand krijgt uitleg per brief.
De kosten voor de kap zijn voor Woningstichting.
Wanneer Woningstichting het niet nodig vindt dat een boom wordt
gekapt, maar een huurder de boom wel graag gekapt wil hebben,
zijn de kapkosten voor de huurder. De huurder kan dan een machtiging voor een kapvergunning aanvragen bij Woningstichting.
Ook vragen wij de huurder in dat geval een verklaring te tekenen
waarin de kapvergunning, de kosten en hoe te handelen met de
stronk duidelijk staan omschreven.

Soms is een boom onderwerp van een geschil tussen huurders.
Woningstichting gaat er van uit dat de huurders dit zelf oplossen.
Wanneer dat niet lukt kan de wijkmeester eventueel bemiddelen.
Soms besluit de opzichter van Woningstichting dat een boom gevaar
oplevert voor één of meer woningen. Zo’n boom moet gekapt
worden. Afhankelijk van de grootte, dikte en plaats van de boom is
daarvoor een kapvergunning nodig. Voor een boom, die zichtbaar
is vanaf de openbare weg en op een hoogte van 130 cm boven het
maaiveld een grotere omtrek heeft dan 94 cm of een grotere
diameter dan 30 cm, vereist de gemeente een kapvergunning.
Alleen de eigenaar van de grond, Woningstichting dus in het geval

Isoleren met PURschuim?
Woningstichting kiest voor een alternatief!
PURschuim (PUR is de afkorting Polyurethaan) staat de laatste tijd in een slecht daglicht.
Gezondheidklachten doen Woningstichting op zoek gaan naar alternatieven.
Van enkele honderden woningen van Woningstichting is de vloer
geïsoleerd met PUR. De stookkosten zijn hierdoor aanzienlijk
verlaagd en het wooncomfort is toegenomen. Maar daarmee is het
verhaal nog niet afgelopen: een aantal bewoners van woningen waar
de Pur-isolatie is aangebracht, kampte met klachten. Deze klachten
doen zich vooral voor tijdens en vlak na het aanbrengen van de
PUR-isolatie, dus op de momenten dat het schuim nog niet volledig
is uitgehard.
De klachten tijdens en vlak na het aanbrengen van schuim waren
voor Woningstichting reden om de luchtkwaliteit te laten meten door
GCN (Gasvrij Centrale Nederland). Uit de meetresultaten kwam naar
voren dat alle gemeten waarden ver onder de toegestane grenswaarden bleven. Ook TNO onderzocht op verzoek van energiebedrijf
NUON ook de effecten van PURschuim. Conclusie was dat als de
PUR onder de vloer door een gecertificeerd bedrijf op de juiste
manier en volgens alle regels wordt aangebracht de kans op gezondheidsrisico’s in het algemeen klein is, ook voor de vakmensen die
het schuim aanbrengen.

Het Meldpunt PUR-slachtoffers vindt echter dat het TNO-rapport
op een aantal punten tekort schiet. Zo deed TNO geen onderzoek
naar een eventueel oorzakelijk verband tussen de uit PUR afkomstige
stoffen en de gezondheidsklachten.
Zolang het onderzoek nog niet volledig is afgerond adviseert het
ministerie dat bewoners tijdens het aanbrengen van de isolatie hun
woning moeten verlaten. Ook moet de woning naderhand goed
worden geventileerd en moet er worden gemeten of er giftige stoffen
in de woning aanwezig zijn.
Omdat dit advies op veel praktische problemen stuit en er goede
en veilige alternatieven zijn voor PUR, besloot Woningstichting
onlangs om voorlopig geen vloeren meer met PUR te isoleren.
Het toepassen van polystyreen chips is een alternatief. Bij twee
complexen van Woningstichting worden binnenkort deze chips in
de kruipruimte aangebracht.

Koepel Aedes stemde in met verhuurdersheffing,
Woningstichting Den Helder blijft tegen
Met tweederde van de stemmen stemde een ruime meerderheid
van de corporaties in met het akkoord dat Aedes, de vertegen
woordiger van woningcorporaties, eerder met het kabinet sloot over
onder meer de verhuurdersheffing. De verhuurdersheffing is een
betaling die de regering verhuurders met meer dan 10 huurwoningen
oplegt. Hier betaalt de overheid dan weer de huurtoeslag van.
Deze verhuurdersheffing kost Woningstichting uiteindelijk 6,4 miljoen
euro per jaar. Dat is gelijk aan anderhalve maand huuropbrengsten.

Woningstichting stemde tegen het akkoord omdat ze van mening is
dat huurtoeslag uit belastinggeld betaald moet worden en niet door
de huurders zelf. De betaalbaarheid van de huurwoningen komt op
die manier in de knel.
Maar de heffing gaat dus door. Woningstichting zal de kosten deels
aan haar huurders moeten doorberekenen. Het andere deel zoekt
Woningstichting in bezuinigingen op de bedrijfskosten en beperking
van de investeringen in nieuwe projecten.

Winkelgebied Marsdiep
onderneemt!
Het goed ontwikkelde en vernieuwde winkelgebied aan de
Marsdiepstraat huisvest grote winkelketens als AH, Dekamarkt,
Zeeman, Kruidvat en Bruna. Tezamen met de andere winkels trekken
ze een breed georiënteerd publiek. Onder het winkelcentrum bevindt
zich een parkeerplaats met bijna 200 plaatsen. In het
winkelcentrum zijn nog drie vrij in te delen winkelruimten, elk met
een brede raampartij, beschikbaar. De ruimten zijn volledig casco
en kunnen nog naar wens ingericht worden. Bent u benieuwd wat
de mogelijkheden zijn? Neem contact op met Jongewaard Meijer
NVM Makelaars (0223 612230) voor een persoonlijke afspraak.

Geen bezorging Woonmagazine bij NEE-NEE-sticker
Vanaf januari 2014 bezorgt Woningstichting geen Woonmagazine meer bij bewoners met een NEE-NEE-sticker op de brievenbus.
Met de NEE-NEE-sticker geeft u aan geen reclamedrukwerk en geen huis-aan-huisbladen te willen ontvangen, Het Woonmagazine is een
huis-aan-huisblad dat ongeadresseerd wordt bezorgd en valt dus onder de regels van de NEE-NEE-sticker. Bewoners met een
NEE-JA-sticker blijven het Woonmagazine elk kwartaal ontvangen.
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Natuurlijk kunt u het Woonmagazine digitaal op onze website (http://www.woningstichtingdenhelder.nl/over-ons/publicaties)
blijven lezen.

WOON|MAGAZINE

12

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 opgeleverd zijn.

Projecten plattegrond Stadshart
In ontwikkeling
1. Doortrekken stadspark en realiseren winkelconcentratie Halter Bellevue
2. De Melkfabriek, 14 huurappartementen
3. Bibliotheek in School 7 in opdracht van Gemeente Den Helder
4. Nieuwe Schouwburg (Zeestad)
5. Halter Sluisdijk, winkelconcentratie
6. VBM locatie
7. Oude bibliotheek, realisatie artsen- en fysiopraktijk
8. Zusterflat
9. Molenplein fase 2 en 3
10. Koningsdriehoek Zuid (wonen)
11. Kanonnenpleintje
12. Stadshuis Den Helder (Gemeente Den Helder)
13. Hoek Beatrixstraat/Keizersstraat
14. Horecaplein Prinsenstraat

9

10

In uitvoering
1. Rozenhout, 7 herenwoningen met tuin en parkeerplaats
2. Keizersbrug, 11 woningen met lift + winkelruimte
3. Kop Beatrixstraat, 25 zorgwoningen met commerciële plint van 250m2
4. 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
7. Parkeergarage Sluisdijk (Gemeente Den Helder)
8. Zeevaartschool, bedrijfsruimten
9. Postbrug

6
7
1

8
4
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Gevelrenovaties in Beatrixstraat, Keizersstraat en Spoorstraat
Aanhelen stedelijke vernieuwing door Zeestad
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Bekijk de tijdslijn rondom het Kanonnenpleintje
(Eind Beatrixstraat) voor alle projecten in het
Stadshart!

9

6

1

5

2

2

1
4

4

3

13
5

11

| stadshart |
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Wonen en Werken in het Stadshart
Het voelde als thuiskomen

Lege winkels met smerige ramen.
Dit hoeft niet zo!

“Na 14 jaar uit Den Helder weg te zijn geweest voelt het als thuiskomen” geeft Loes Klein aan. Na 7 jaar buitenland en 7 jaar in de
omgeving Alkmaar gewoond te hebben komt Loes terug naar
Den Helder. Zij bewoont sinds kort één van de vier nieuwe
appartementen van Woningstichting in de Beatrixstraat, direct
boven Diverzo.

Onder de vier nieuwe appartementen aan de Beatrixstraat zitten
Diverzo Mode & Lifestyle en Diverzo Café. Een mooie combinatie
van een trendy kledingzaak en een lunchcafé. Eigenaar Danny
Jansen is één van de eerste ondernemers (samen met zijn vrouw
Kim Laan) die de stap maakte naar het vernieuwde gedeelte van
de Beatrixstraat.

Het onlangs opgeknapte pand is één van de projecten binnen de
omvangrijke herstructurering van het stadshart. Loes kijkt ervan op
hoeveel er de laatste jaren is veranderd in en om het stadshart.
“In het verleden werden er veel mooie gebouwen gesloopt.
Gelukkig zie je nu dat er meer oog is voor behoud van historie.
Dat maakt de stad interessanter voor toeristen. De stad krijgt een
beter aanzicht,” aldus Loes.

Aan de overkant van Diverzo hoopt Woningstichting nog dit jaar
te beginnen met Halter Sluisdijk. Dit plan voorziet in een rij nieuwe
bovenwoningen met in de plint winkelruimten. “Ik hoop dat er goede
detailhandel in de winkelruimten komen. Dat zal de loop in de straat
ten goede komen.” aldus Danny.

Het geheel gerenoveerde appartement biedt een prachtig uitzicht
op de Beatrixstraat. “Ik was al even op zoek naar een woning in Den
Helder toen ik voor mijn gevoel het appartement zo in mijn schoot
geworpen kreeg. Ik kon er zo intrekken, alles is prima afgewerkt.
Daarbij komt nog dat ik amper hoef te stoken. Zo goed geïsoleerd
is de woning. Ik voelde me bij binnenkomst al direct thuis.”

Momenteel kijkt Danny nog naar voornamelijk lege winkels aan de
overkant. “We hebben de stap genomen en weten dat we twee
jaar lang in een bouwput zullen zitten. Maar de straat er zo bij laten
liggen, dat hoeft niet. De gevels aan de overkant stralen niets anders
dan droefenis uit. Eerder heb ik al voorstellen bij de gemeente en
Zeestad ingediend. Er zijn genoeg partijen die er tijdelijk iets leuks
mee kunnen en willen doen. Of doe er tenminste een mooi doek
voor en maak de ramen schoon! Helaas is de gemeente hier nalatig
in. Tja…en dan blijven mensen toch weer snel negatief praten over
Den Helder en dat vind ik erg jammer.”

Kleurige bouwwand
Rozenhout, met dank aan
Life & Garden Den Helder!

Dorus Rijkers kiest het
ruime sop
Na een zeer ingrijpende drie jaar durende renovatieperiode is de
Dorus Rijkers weer zeewaardig. Dorus Rijkers werd op de 17e juli
1923 in dienst gesteld. Na jaren van reddingswerk was de Dorus
Rijkers toe aan een flinke opknapbeurt. Mede door Woningstichting
zijn werkzaamheden als het aanmaken van kastjes voor seinvlaggen
en gereedschappen, het wijzigen der stuurinrichting, het verbeteren
van de sleepboog en het schilderen van de beschieting en de vloer
van de achter- en voorkajuit mogelijk gemaakt. Op de foto ligt de
Dorus Rijkers voor de door Woningstichting gerestaureerde Zeevaartschool.

ATELIERRUIMTE TE HUUR
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. Op dit moment is een aantal ateliers beschikbaar.
De prijs is ongeveer € 200,- per maand, afhankelijk van de grootte.
Het pand wordt centraal verwarmd. Verwarmingskosten komen
bovenop de huurprijs.

| binnen de linie |

Zoekt u een werk/bedrijfsruimte voor uw bedrijf als fotograaf,
mode-ontwerper, vormgever, sieradenmaker of een dergelijk
beroep? De ateliers zijn geschikt voor diverse geluidsarme kunstdisciplines.
Neem contact op met Mies Olthuis:
tel. 06-10977135
of met Marja Lely: 06-29093335

Beeksteen maakt extra
isolatie mogelijk
In complex 15 (A.Y.Kuiperstraat en omgeving) vervangt Woningstichting momenteel de buitengevels.
De oude gevels waren dusdanig slecht dat vervanging de enige
mogelijkheid was.
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De nieuwe gevels worden opgebouwd met zogenaamde beekstenen.
Bijzonder aan deze steen is dat hij niet de gebruikelijke breedte
(100 mm) van een waalformaat heeft, maar slechts 65 mm. Hierdoor
blijft er ruimte over om de spouwen te voorzien van extra hoogwaardig isolatiemateriaal zonder dat de fundatie moet worden aangepast.
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Hanging baskets in De Schooten
“De Schooten is fleuriger geworden en ik ben evenals vele anderen
blij met dit resultaat,” aldus Gerard Oukes, initiatiefnemer van de
vele hanging baskets met geraniums in het centrum van de wijk.
Het begon met een vakantie in Kroatië en een bezoek aan zijn zoon
in het Belgische Blankenberge. Op beide plaatsen, maar ook in
bijvoorbeeld Assen en Hardenberg, zag hij hoe bloembakken de
openbare ruimte een veel fleuriger aanzien geven. “Dat moest in mijn
eigen Helderse wijk De Schooten ook kunnen. De renovatie van het
winkelcentrum smaakte naar meer. Ik heb dit punt ingebracht in het
bestuur van de Belangenvereniging de Schooten (BVS). Mijn medebestuursleden waren enthousiast en gaven me alle ruimte om dit
namens de bewonersvereniging op te pakken.”
Oukes liep daarna nog wel tegen enkele veiligheidseisen van de
gemeente aan (lantarenpalen kunnen bezwijken onder het gewicht)
en ook het traject met leveranciers verliep niet vlekkeloos. Oukes:
“Ik was al een heel eind op weg met een bedrijf uit Voorburg. Prima
mensen, maar het bleek toch wel erg duur uit te pakken. Vanuit het

Toezichthouders

Convenant Wijkaanpak-Plus, naast BVS onze grote financier, kregen
we de vraag om eens naar goedkopere leveranciers in Den Helder
zelf te kijken. Achteraf gezien ben ik blij dat het zo gegaan is. Want
met Van Amesfoort en het Buurtbeheerbedrijf Den Helder hebben
we nu prima en betrokken partners die er mede voor zorgen dat alles
er piekfijn bijstaat.”
Wat Oukes het meest is tegengevallen is de bereidheid van bewoners
om te participeren. “We hebben er flinke bekendheid aan gegeven,
ook in onze wijkkrant, maar slechts weinigen willen helpen water
geven. Iedereen vindt het prachtig, maar slechts de heren Lahnstein
en Halfmouw uit het Heiligharn maken zich er echt sterk voor. Complimenten voor hoe ze met wagentje en spuit alles bijhouden langs
de hele Heiligharnvijver. Sinds kort zijn daar twee bewoners uit het
Heiligharn en twee aan de Baljuwstraat bijgekomen. We gaan de
winter wel gebruiken om straks in april de groep participanten vergroot te hebben. We laten de Schootenaren niet met rust!”

Enquête complex 61

Tuindorp
Vanaf begin 2013 lopen er buurttoezichthouders rond in Tuindorp.
Toezichthouders zetten zich vijf dagen per week, twee uur per dag
in voor de wijk. Ze maken een rondje door de buurt, verwijderen
zwerfvuil, melden het als ergens een boom op omvallen staat, et
cetera. Belangrijkste taak is het aanspreken van buurtbewoners met
ongewenst gedrag. Daarvoor moeten zij de buurt en haar bewoners
goed kennen. Als toezichthouder ben je de ogen en oren van de
wijk. De toezichthouders krijgen een vrijwilligersvergoeding voor
hun diensten. Deze kan oplopen tot 125 euro per maand zonder
consequenties voor een eventuele uitkering.
Het project is niet nieuw. 20 jaar gelden startte het project al in Nieuw
Den Helder. Destijds won het project zelf de Hein Roethof prijs voor
beste buurtproject. Na een korte pauze zijn er sinds enkele jaren
weer toezichthouders te vinden in Nieuw Den Helder. En met succes!

Van november 2011 tot en met oktober 2013 verrichtte aannemingsbedrijf Dozy B.V in opdracht van Woningstichting Den Helder
planmatige onderhoudswerkzaamheden aan 250 woningen in
complex 61 (omgeving C.J. Mooijstraat, J.A. Wentelstraat,
G.P. Blankmanstraat, P. van der Deurelaan en A. Kieboomstraat).
De werkzaamheden bestonden uit:
• het volledig vervangen van alle buitenkozijnen aan de woningen;
• het vervangen van alle buitenmuren aan 50% van de woningen;
• het aanbrengen van erkers op keuze van de huurder (144 stuks);
• het aanbrengen van tuindeuren op keuze van de huurder;
• het aanbrengen van vloerisolatie;
• het aanbrengen van spouwmuurisolatie.
De nieuw geplaatste deuren geven problemen en zullen in maart
2014 worden vervangen. Ondanks deze problemen is de kwaliteit
van het werk in de enquête gewaardeerd met een 8,1. De investering
per woning is +/- € 48.000,- per woning geweest.

Huurders tevreden over leefregels Tevreden huurder
In de flats aan de Reggestraat, Waddenzeestraat en Hunzestraat
ondertekenen nieuwe huurders bij hun huurcontract een extra
contract met leefregels. Woningstichting startte hiermee als proef
in 2011. De nieuwe huurders tekenen er onder andere voor dat zij
geluidsoverlast voorkomen, hun balkon netjes houden, grofvuil niet
te vroeg buiten zetten, afspraken maken over het schoonhouden
van stoep en portiek en geen drank en drugs op straat en in de
portieken gebruiken. Het beoogde doel is duidelijk: het wonen met
elkaar zo prettig mogelijk te maken.
De bewoners mogen elkaar aanspreken op ongepast gedrag en
geven elkaar het goede voorbeeld. Omdat je makkelijker met iemand
praat die je kent, introduceert de wijkmeester van Woningstichting
elke nieuwe huurder bij zijn of haar buren.
Recent is de toepassing van leefregels geëvalueerd. Daarbij viel op
dat de deelnemers het rekening houden met anderen zo vanzelfsprekend vinden: ze gaven aan de muziek niet te hard te zetten en
ze maken gezamenlijk de portiek en de stoep schoon. Soms blijkt
het nodig de medebewoners even te herinneren aan de gemaakte
afspraken: nadat één van de huurders bij de medebewoners een
vriendelijk briefje in de bus had gedaan met het verzoek de portiekdeur niet open te laten staan, had dit dadelijk effect.

In de Merwedestraat verrichtte Woningstichting werkzaamheden
aan de schuurtjes. Dat was aanleiding voor één van de bewoners
de onderstaande brief te schrijven.

Op grond van deze positieve resultaten zal Woningstichting
in 2014 in meer complexen huurcontracten met leefregels
aanbieden.

Zet u in voor de wijk!
Wijkcommissie 4 zoekt een enthousiaste kandidaat (m/v) die op wil komen voor de belangen en verbeteringen in de wijk
Nieuw Den Helder-oost. Reacties graag mailen naar de secretaris J.de Vries e mail adres vries2026@hotmail.com

| nieuw den helder |

Falgatuinen
Uw eigen plek op de pluk-, moes- of groentetuin!
Heeft u interesse of wilt u meer weten, neem dan contact op
met landschap Noord-Holland (Tetje Falentijn, 088 0064480/
t.falentijn@landschapnoordholland.nl) of Woningstichting
Den Helder (Henk van der Veen, 0223 677677).
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Woningstichting begint in februari 2014 met het voorbereiden van de
toekomstige woonomgeving in het nu nog grotendeels braakliggende
gebied tussen Eendrachtstraat, Texelstroomlaan en Marsdiepstraat.
Omdat daar de eerstkomende jaren nog niet zal worden gebouwd
krijgt het gebied voorlopig de naam Falgatuinen. Het wordt een
wachtend landschap waar omwonenden de kans krijgen om
gedurende de periode dat er niet gebouwd wordt, naar eigen idee
een stuk grond in te delen, te bewerken en te gebruiken. Zo mogen
er bijvoorbeeld een pluktuin, een moestuin of speelplek worden
aangelegd. Zelfs het houden van dieren behoort tot de mogelijkheden.
Als tegenprestatie vragen wij om de nieuw aangelegde houtwal
rondom de kavel te onderhouden. Alle bewoners van Den Helder
kunnen zelf met ideeën voor de invulling komen. Deze worden dan op
haalbaarheid beoordeeld door Landschap Noord-Holland. Tijdens
de informatieavond van 13 november in ‘t Wijkhuis zijn al diverse
ideeën uitgewisseld en hebben zich kandidaten gemeld. Bewoners
met initiatieven worden begeleid door Landschap Noord-Holland.
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Adri Bouma voor ‘t Wijkhuis: ,,Hier ben ik regelmatig te vinden.”
Gemeentelijke wijkconciërge Adri Bouma stapt over van Julianadorp naar Nieuw Den Helder

‘We moeten vaak ‘nee’ verkopen’
In het gesprek valt veelvuldig de term ‘samenspel’. De geboren
Heldernaar (54) weet dat resultaten vallen of staan met de mate van
samenwerking tussen instanties.
In Den Helder opereren vier wijkconciërges. ,,We zijn het eerste
aanspreekpunt als het gaat om woonomgeving en openbare ruimte.
We proberen klachten of problemen zelf op te lossen. Lukt dat niet,
dan verwijzen we naar andere afdelingen in het stadhuis. Of naar
partners als Woningstichting, politie, onderwijs en jongerenwerk
van De Wering.”
Adri maakte de overstap bewust: ,,Ik werkte al twintig jaar in Julianadorp. Het is goed als er nieuw bloed komt. Ook voor mezelf is de
verandering goed. Na zoveel jaren word je een tikkeltje bedrijfsblind.”
Aanhangers
De werkomgeving mag dan een hele andere zijn, de aard van de
klachten blijft in grote lijnen dezelfde. Adri: ,,Mensen melden zich
vooral als het gaat om parkeren, bomen, stoeptegels, geluidsoverlast door brommers en muziek. Of over aanhangers die maanden
langs de weg staan.”
Hij heeft het aantal meldingen flink zien toenemen. Adri heeft wel
een idee van de oorzaak: ,,Door de bezuinigingen doet de gemeente
minder aan onderhoud van wegen en groenstroken. Soms lukt het
om bewoners zelf initiatieven te laten nemen. Maar vaak verwatert
dat.”
Een groot verschil is dat Woningstichting in Nieuw Den Helder aanzienlijk meer huurwoningen bezit dan in Julianadorp. ,,Daardoor
zitten we ook vaker met elkaar om tafel. Geldt ook voor de toezicht

houders van Woningstichting in Nieuw Den Helder. Ze zijn de oren
en ogen in de buurt. Af en toe schuif ik aan bij het overleg. Ik kan
soms inspelen op zaken.”

Andere cultuur
Adri heeft ook ontdekt dat de cultuur in Nieuw Den Helder wezenlijk
verschilt met die in Julianadorp: ,,Het gemiddeld inkomen bijvoorbeeld is lager in mijn nieuwe werkomgeving. Er wonen veel meer
mensen van Antilliaanse afkomst. Dat vergt soms een andere
benadering. Vind ik een nieuwe uitdaging.”
In Julianadorp opereerde Adri met het wijkteam vanuit wijkservicepunt Boterzwin. In zijn nieuwe standplaats moet hij het stellen
zonder vaste werkplek in de wijk.
,,Alles is gecentraliseerd aan de Ambachtsweg. Maar ik ben regelmatig te vinden in ‘t Wijkhuis aan de Texelstroomlaan. Daar zetelen
de wijkmeesters van Woningstichting met wie ik nauw samenwerk.
Ik houd er iedere woensdag spreekuur van drie tot vier. En eens per
maand is daar het wijkcoördinatieoverleg tussen gemeente,
Woningstichting, opbouwwerk en politie. We kennen tal van raakvlakken. Steeds weer stellen we de vraag: wie kan of kunnen met
dit probleem het best aan de slag gaan?”

Kop van Jut
Adri Bouma gaat vrijwel altijd zelf eerst kijken als een klacht of
opmerking op tafel komt. ,,Dan heb ik een beeld. Kan ik het
makkelijker doorspelen. Helaas moeten we vaak ‘nee’ zeggen tegen
bewoners. Lang niet alles wat ze willen is haalbaar. Soms ben je
kop van Jut. Dat geeft weleens stress, daar ben ik eerlijk in.”
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Adri Bouma werkt sinds enkele maanden als wijkconciërge van de
gemeente in Nieuw Den Helder. ,,In meerdere opzichten een hele
andere wijk dan Julianadorp, waar ik lang heb gewerkt.”
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Buurt Beheer Bedrijf Den Helder biedt kansarme mensen nieuw toekomstperspectief

Zinvol werk voor schone buurt
Zijn onderneming zetelt in een voormalige dierenspeciaalzaak in
winkelcentrum Seringenplein. Het bruist er van de activiteiten op
deze herfstachtige ochtend. Handige mannen sleutelen aan fietsen.
Defecte computers, wasmachines en televisietoestellen staan klaar
om gerepareerd te worden. Werklieden zijn in de weer met een stuk
hout en een elektrische zaagmachine. Collega’s van de buitendienst
schuiven aan voor een boterham. André Flipse en rechterhand
Jeroen van Zeventer bekijken het tafereel met trots. ,,We draaien
twee jaar. Instanties en burgers weten ons steeds beter te vinden.”
Toezichthouder
Het idee voor een bedrijf dat mensen inschakelt met een afstand
tot de arbeidsmarkt ontstond in 2011. Flipse: ,,Als toezichthouder
bij Woningstichting zag ik hoe slecht het was gesteld met het onderhoud van dakgoten. Soms groeiden er hele bomen in.”
Hij constateerde veel verloedering en smerigheid. Flipse: ,,Iedereen
klaagde, niemand deed iets.”
Er kwam een stichting met een zelfstandig bestuur. Flipse en Van
Zeventer stonden aan de basis en zijn de spil waar Buurt Beheer
Bedrijf Den Helder om draait.
De activiteiten gingen van start vanuit de woning van Flipse aan
de Eemstraat. Na enkele verhuizingen wordt sinds dit voorjaar
geopereerd vanuit winkelcentrum Seringenplein, dat grotendeels
leeg stond.
Bont gezelschap
Flipse en Van Zeventer sturen een bont gezelschap aan. Naast de
medewerkers in vaste dienst zijn werkzoekenden, jongeren met een

arbeidshandicap, bijstandsgerechtigden, taakgestraften, mensen
met een psychiatrische achtergrond en stagiaires van ROC en
Clusius College aan de slag. Buurt Beheer Bedrijf Den Helder is
leerwerkbedrijf. “Deze groep plast meestal naast de pot. Wij bieden
ze perspectieven.” Flipse en Van Zeventer, beiden werkmeester,
moeten opdrachten binnenhalen en zorgen dat werkzaamheden
soepel verlopen. De aard van de werkzaamheden is even divers als
de achtergrond van de personeelsleden. In opdracht van gemeente,
Woningstichting Den Helder, organisaties als De Helderse Vallei en
Zeestad, maar ook van particulieren worden klussen opgeknapt.
André Flipse: ,,Van het schoonmaken van dakgoten tot onderhoud
van straten en openbaar groen, van schilderwerk in een woning tot
sneeuwruimen.”
Fietsen
Daarnaast worden fietsen gerepareerd. En huishoudelijke machines
hersteld. Klanten betalen voor onderdelen, arbeidsuren worden niet
gerekend.
Aan de Texelstroomlaan heeft het bedrijf een volkstuintje. Daar wordt
praktijkonderwijs gegeven aan stagiaires van het Clusius College.
Op dit moment vinden zeventien mensen werk, van wie zes op de
loonlijst staan. Directeur Flipse werkt als vrijwilliger.
Doorgroeien
Toekomstplannen? Flipse en Van Zeventer zitten er vol mee. André:
,,We willen groeien naar dertig medewerkers. Het streven is jaarlijks
één of twee mensen extra in dienst te nemen. Daarnaast wordt ook
afscheid genomen van collega’s die elders een baan vinden.
Hij maakt van de gelegenheid gebruik dank uit te spreken aan
Woningstichting, gemeente en andere partijen die Buurt Beheer
Bedrijf Den Helder mogelijk maken. ,,En ook de medewerkers en
oud-medewerkers verdienen een pluim voor hun tomeloze inzet.”
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‘Voor een leefbare en schone buurt’ staat te lezen op het visitekaartje
van André Flipse. Hij is grondlegger van Buurt Beheer Bedrijf
Den Helder.
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Huurbezwaar over bijdrage tuinonderhoud
Een van de bewoners van complex Nieuw Buitenveld heeft
bezwaar gemaakt tegen de bijdrage aan het tuinonderhoud.
De bezwaarmaker wil korting op deze bijdrage omdat hij vanuit zijn
appartement geen uitzicht heeft op de gemeenschappelijke tuin.
Hoewel de huurcommissie deze bezwaarmaker in het gelijk stelde,
is Woningstichting van mening dat toegankelijkheid van de tuin
(en niet het zicht op de tuin) en de uitstraling die de tuin voor het
gehele complex heeft, bepalend zijn voor de verdeling van de kosten.
De tuin heeft een besloten karakter, is in gelijke mate toegankelijk
voor alle huurders van het complex, en komt de leefbaarheid van alle
huurders van het complex ten goede. Reden voor Woningstichting
om alle huurders een zelfde bijdrage in rekening te brengen.
Om het exclusieve gebruiksrecht van de huurders te benadrukken
heeft Woningstichting bordjes rond de tuin geplaatst met de tekst
‘Verboden toegang - eigen terrein’.

| julianadorp/callantsoog |
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Nu de huurcommissie anders denkt over de verdeling van de kosten,
legt Woningstichting met instemming van Wijkcommissie 7 de zaak
aan de kantonrechter voor. Woningstichting ziet de rechtszaak met
vertrouwen tegemoet.

Starterslening voor hoekwoningen Willem-Alexander Hof
Goed nieuws voor starters op de woningmarkt. Voor de hoek
woningen in de nieuwe wijk Willem-Alexander Hof in Julianadorp
kan Woningstichting een gunstige starterslening verstrekken als
de aanvrager voldoet aan de voorwaarden.
De hoekwoningen kosten €190.000 vrij op naam (von).
Nieuwkomers op de woningmarkt komen in aanmerking voor een
renteloze lening die kan oplopen tot zo’n € 35.000. Daarmee komt
de beoogde woning mogelijk net wél binnen handbereik.
De animo voor Willem-Alexander Hof is groot. Mark Heddes meldt
namens de Helderse Bouwcombinatie dat al 170 serieuze kandi
daten zijn genoteerd. Deze maand starten de makelaars Warnars en
Jongewaard Meijer met de verkoop. Vóór Kerstmis heeft iedere
kandidaatkoper de brochure met alle gegevens in huis.
De bouwcombinatie, waarin zes Helderse ondernemers op het
gebied van bouw, infrastructuur, elektrotechniek en installaties

samenwerken, heeft nog enkele aanpassingen in bijvoorbeeld
stratenpatroon, parkeermogelijkheden en groenvoorziening

aangebracht om de leefbaarheid te vergroten.
Van starters tot senioren
Door de aanpassingen is in de ogen van Heddes een ‘groene, gevarieerde wijk met een grote verscheidenheid aan huizen’ ontstaan. Bedoeld
voor allerlei bewoners, van starters en jonge gezinnen tot senioren.
,,Het wordt geen eentonige Vinexwijk waar het overdag uitgestorven is.
Iedere woning is anders, geheel gebouwd naar wensen van de koper.”
De woningen zijn van de hand van de Geo Architecten uit Schagen
en ARX uit het Gelderse Hengelo. Er is een evenwichtige verdeling
tussen midden-, hoek-, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande
huizen. Variërend in prijs van € 150.000 tot ruim € 400.000.
Standaard voldoet iedere woning vanzelfsprekend aan wettelijke
energie-eisen. Wie meer wil weten kan daarover afspraken maken.
Willem-Alexander Hof wordt gefaseerd uitgevoerd. De verkoop start
met circa 65 huizen. De wijk wordt vastgebouwd aan het oude dorp.
Verkeer vindt zijn weg via de Verlengde Zuiderhaaks.
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