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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
Telefoon 0223 - 62 45 00
avrj35@hotmail.com

Wijkcommissie 2 
(Stad binnen de linie-west)
p/a mevrouw C.H.M. Lempens
Telefoon 0223 - 62 12 63
chm.lempens@kpnmail.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 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
Telefoon 0223 - 63 08 37
bouw0306@planet.nl

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

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

WegWijzer Woningstichting

Secretariaten wijkcommissies van de Stichting Huurdersbelang Den Helder
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ReDactie/commiSSie
Marion van den Broek
Henk Everhardus
Jaap Koudijs
Sander Quartel

pRoDuctie
Akse Media bv

Leo Blank

GRafiScHe voRmGevinG
Akse Media bv

ReDactie aDReS
Woonmagazine
Postbus 90, 1780 AB Den Helder
Telefoon 0223 - 67 76 77 
Fax 0223 - 63 35 05

Woonmagazine is een uitgave van Woningstichting Den Helder. Oplage 30.000 exemplaren.
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Woningstichting Den Helder en ecorus  
overeenstemming: zonnepanelen op 2000  
huurwoningen

Dienstverlening Woningstichting

krijgt ruime voldoende
Om te weten hoe onze klanten onze dienstverlening ervaren sturen wij met grote regelmaat enquêteformulieren en vragen naar ervaringen. 
Daarnaast voert een onafhankelijk bureau regelmatig een onderzoek uit. Eind 2013 deed USP in opdracht van Woningstichting weer 
zo’n onafhankelijk onderzoek. De belangrijkste rapportcijfers staan hieronder in een tabel. De cijfers laten zien dat Woningstichting 
gemiddeld genomen door de jaren heen een redelijk stabiele koers vaart, en dat op een aantal punten extra aandacht nodig blijft.  
De volledige lijst met rapportcijfers is te vinden op de website van Woningstichting onder: over ons/onderzoek dienstverlening

Rapportcijfers extern onderzoek naar kwaliteit van dienstverlening Woningstichting Den Helder:
 2013 2013 2011 2007
  landelijk
Woning in het algemeen 7,5 7,4 7,6 7,5
Huur in verhouding tot wat klant krijgt 6,9  7,3 7,1
Woonomgeving in het algemeen 7,4 7,4 7,5 7,4
Netheid portieken en galerijen 7,4 6,5 7,5 6,6
Onderhoudstoestand woning 7,3 7,5 7,5 7,2
Afhandeling reparatieverzoek 7,3 7,1 7,5 7,1
Planmatig onderhoud 7,7  7,7 7,5
Telefonische bereikbaarheid 7,5 7,6 7,6 7,1
Vriendelijkheid medewerkers woonplein 8,0 8,1 7,5
Woonmagazine 7,6 7,3 7,6 7,5
Klantvriendelijkheid medewerkers (algemeen) 7,9  8,0 7,5
Nakomen afspraken (algemeen) 7,6 7,0 7,8 7,3
Dienstverlening (algemeen) 7,6 7,5 7,9 7,4

Den Helder heeft het meeste aantal zonne-
uren van Nederland. Toch zijn er relatief 
weinig woningen waarop zonnepanelen 
liggen. Woningstichting Den Helder heeft 
de afgelopen jaren bekeken in hoeverre zij 
daar een impuls aan kan geven en tekende 
een overeenkomst met Ecorus. 

Ecorus stelt huurders van Woningstichting in de gelegenheid om 
zonnepanelen op hun dak te leggen zonder dat ze hiervoor 
hoeven te investeren. De samenwerking biedt huurders een 
totaaloplossing waarbij Ecorus niet alleen de zonnepanelen 
plaatst, maar ook de volledige investering draagt en instaat voor 
het beheer en onderhoud van de zonnepanelen gedurende 25 
jaar. De huurders realiseren op deze manier een aanzienlijke 
korting op hun energierekening. De opgewekte stroom is aan-
merkelijk voordeliger dan de reguliere stroom (+/- 20% onder het 
landelijk gemiddelde). Daarmee kan de besparing per woning 
oplopen tot maximaal 95 euro per jaar. Doel is om over twee jaar 
alle woningen van Woningstichting die geschikt zijn voor dit 
project (ca. 2000 ) van panelen te voorzien. 

Ecorus nodigt de komende maanden huurders van Woningstich-
ting uit die in aanmerking komen voor het project. De belangstellen-
den krijgen informatie over de opstart, de installatie en service. 
Voor elke huurder maakt Ecorus een berekening van het te behalen 
rendement.  

Ecorus wil samen met de corporaties een flinke impuls geven aan 
zonnestroom op huurdaken. De ervaring deed Ecorus op bij het 
bouwen van, investeren in en beheren van grote zonne-energie 
ESCO (Energy Service Company) projecten, waarbij de eindge-
bruiker alleen maar voordelen heeft zonder enige zorg. Ecorus 
heeft de ambitie om dit concept eveneens ter beschikking te 
stellen aan huurders van andere corporaties.
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Keizersbrug uit z’n jasje
Nu de stellages zijn verwijderd kan Keizersbrug in volle  

glorie bekeken worden. Dit chique gebouw met gedetailleerd 

metselwerk bevat een bedrijfsruimte en acht appartementen. 

Elke eigenaar krijgt een eigen parkeerplaats in een parkeer-

carrousel. Daar staat de auto altijd veilig geparkeerd.  

multifunctionele bedrijfsruimte 
Keizersbrug ligt centraal in Den Helder, in de knik tussen de Zuidstraat en de Weststraat. De bedrijfsruimte is dan ook ideaal  
voor de ondernemer die én goed bereikbaar wil zijn (zowel met openbaar vervoer als met de auto) én waarde hecht een representatieve 
bedrijfsruimte. Eventueel is de bedrijfsruimte (234 m²) te combineren (inpandig te verbinden met) één van de woningen. 

Keizersbrug wordt in mei 2014 opgeleverd. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.keizersbrug.nl  
of contact opnemen met Jongewaard Meijer NVM Makelaars op nummer (0223) 612230.

Rozenhout
Houdt u van de stadse gezelligheid, altijd 
wat te doen, de reuring van een centrum, 
maar vindt u het ook fijn om op z’n tijd met 
uw gezin of met vrienden rust te vinden in 
uw privé achtertuin?
 
De woningen van Rozenhout maken deze 
combinatie mogelijk. En de auto ? Die kunt 
u parkeren op uw privé parkeerplaats!

voor meer informatie kunt u terecht op  
www.rozenhoutwonen.nl.

Kop beatrixstraat, iets voor u?
3 huur- of koopappartementen, 24 zorgwoningen en ca. 300 m² winkelruimte vormen samen de 
Kop Beatrixstraat. Coert Veenstra, directeur-bestuurder van Vrijwaard, legde in maart de eerste 
steen. SNS-bank zal een groot deel van de beschikbare winkelruimte in gebruik nemen en de 
zorgwoningen zijn voor Vrijwaard. 

En voor wie zijn de koopappartementen? 
Voor mensen die graag in het stadscentrum wonen, niet in maar wel dichtbij het uitgaans-
gebied, van ruimte en uitzicht houden. De appartementen zijn zowel per lift als trap bereikbaar, 
zijn ca. 100 m² groot, beschikken over een uitzonderlijk groot dakterras, en bieden uitzicht over 
het stadshart van Den Helder. Als u wilt kunt u er in het 3e kwartaal 2014 uw intrek nemen.

neem voor meer informatie over dit project contact op met Woningstichting op (0223) 677677.



8 Woningstichting wil zich breed blijven  
inzetten voor stad

Minister Stef Blok van Wonen nam er op 
9 december uitgebreid de tijd voor.   
De bewindsman vertoefde die middag 
en avond in Den Helder om te zien  
hoe de stad in tien jaar zichtbaar is 
opgeknapt.

Woningstichting Den Helder had hem al op de dag na zijn 
benoeming uitgenodigd. ,,Doen we altijd. In de tien jaar dat ik 
werk bij Woningstichting heb ik al acht ministers meegemaakt”, 
zegt financieel directeur Peter Kramer.
Al die inspanningen hebben een doel, legt hij uit:  
,,We willen laten zien dat we breed investeren in de stad. We zijn 
naar het Duinpark in Nieuw Den Helder gegaan. In acht jaar 
hebben we daar honderd miljoen euro in gestoken.”

De minister was onder indruk, verzekert Kramer: ,,Vroeger was 
het een slechte buurt met flats uit de jaren zestig. Kijk nu eens: 
prachtige woningen, een fantastisch winkelcentrum, sporthal, 
brede school. De wijk heeft een enorme boost gekregen.”

verlies
Die aanpak staat Woningstichting ook voor ogen in het stadshart. 
,,Den Helder is niet Amsterdam, waar commerciële projectontwik-
kelaars in de rij staan. Wij lijden per jaar een verlies van tien 
miljoen euro op nieuwbouwprojecten. Op iedere huurwoning 
leggen wij 60.000 euro toe. Huurprijzen liggen hier gewoon laag.”
Meer dan 40 procent van de huizen in Den Helder is eigendom 
van Woningstichting. ,,Als het goed gaat met de stad, gaat het 
goed met ons en met onze 10.000 huurders. Vandaar dat wij, 
naast de sociale woningbouw, onze kerntaak, breed investeren in 
winkelcentra, scholencomplexen en bibliotheek.”, legt Kramer uit.
Blok liet zich uitvoerig informeren over nieuwbouwprojecten. 
Toonde zich ingenomen met inspanningen van Woningstichting, 
gemeente en Zeestad.

Rol
Algemeen directeur Robbert Waltmann en financieel topman 
Kramer wilden graag weten van de VVD-minister of de corporatie 
ook in het stadshart haar brede maatschappelijke rol kan blijven 
vervullen.

Na grote financiële bokkensprongen van een woningcorporatie in 
Rotterdam is de regering  huiverig voor woningbouworganisaties 
die grote risico’s nemen ten koste van sociale woningbouw.
Blok was bereid te kijken naar een constructie, bedacht door 
medewerkers van Woningstichting en ambtenaren van zijn 
departement, waarin activiteiten in de toekomst gesplitst gaan 
worden: aan de ene kant klassieke sociale woningbouw, gericht 
op inwoners met een laag inkomen. Daarnaast de commerciëel-
maatschappelijke tak voor bouw van winkelcentra, onderwijsvoor-
zieningen en sportaccommodaties, maar ook voor het schilders-
bedrijf en aannemingsbedrijf Dozy, dochters van Woningstichting.

Bovenmodaal
In de commerciëel-maatschappelijke tak kunnen zowel mensen 
met lagere als mensen met iets hogere inkomens huren.  
,,Die groep met hogere inkomens zou anders door de strenge 
Europese toewijzingsregels tussen wal en schip vallen  en zijn 
aangewezen op particuliere verhuurders, die hoge bedragen 
vragen”, aldus Peter Kramer. Het kopen van een huis is ook een 
optie maar lastig vanwege strengere kredieteisen van banken.

De minister toonde zich positief. Maar of de constructie er komt? 
,,Het moet binnen de regels van de nieuwe Woningwet passen. 
Den Helder verdient maatwerk. De voorstellen worden uitgewerkt. 
Ik hoop dat het plan rondkomt. Dat zou een enorme opsteker zijn!”
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Inschrijven als woningzoekende kon voorheen alleen op ons 
woonplein. Voor wie wil kan inschrijven nu ook digitaal. Dat werkt 
als volgt:

Op onze website (www.woningstichtingdenhelder.nl/ik-wil-huren/
digitaal-inschrijven/) staat het digitaal inschrijfformulier.  
Open dit formulier en vul deze volledig en juist in.  
Controleer nogmaals de gegevens en klik op ‘Verzend de  
gegevens nu’, waarna u van ons een bevestiginsmail ontvangt.

Maar het invullen van alleen dit formulier is nog niet alles!
Wij vragen u ook nog om ons de onderstaande gegevens toe te 
sturen: 
•	 IB60	formulier	en/of	definitieve	belastingaangifte	van	 

2012 of 2013;
•	 Verhuurderverklaring	of	verklaring	hypotheekverstrekker;
•	 Uittreksel	van	het	adressenregister	van	de	Gemeentelijke	 

Basis Administratie (niet ouder dan één maand), waaruit uw 
gezinssamenstelling, burgerlijke staat, historisch adressen-
gegevens en totale woonduur in de kop van Noord-Holland 
blijken (opvragen bij de gemeente waar u op dit moment staat 
ingeschreven);

•	 een	kopie	van	een	geldig	legitimatiebewijs.

Wij vragen u vriendelijk deze gegevens compleet te sturen aan: 
Woningstichting Den Helder, afdeling Woonplein, Antwoordnummer 1, 
1780 WB Den Helder
Zonder deze gegevens kunnen wij u geen punten toekennen of 
uw inkomen bepalen, en staat u nog niet ingeschreven! U kunt 
dan ook nog niet reageren op ons woningaanbod. Meer 
informatie over digitaal inschrijven staat op onze website bij: 
www.woningstichtingdenhelder.nl/ik-wil-huren/digitaal-inschrijven/

Voor wie daar de voorkeur aan geeft: inschrijven op ons woonplein 
is nog steeds mogelijk. Wel graag eerst een afspraak maken met 
een van onze medewerkers op het woonplein: 0223 - 67 76 77.

WoningzoeKend in het digitale tijdperK…..

Alle woningen van Woningstichting zijn voorzien van een 

energielabel.  Een woning met A-label is zeer energiezuinig. 

Dit huis heeft een goede isolatie, dubbel glas en een 

HR-ketel. Woningen met geisers, gaskachels en enkel glas 

verliezen juist veel onbenutte energie. Deze woningen 

hebben meestal een F- of G-label. Woningstichting 

combineert haar planmatig onderhoud zo veel mogelijk 

met verbetering van het energielabel. 

Wat is het voordeel van een 

beter energielabel? 

•	 Uw	energiekosten	worden	lager.
•	 U	woont	behaaglijker.	
•	 U	spaart	het	milieu.

Welk energielabel heeft uw huurwoning?
Op de website www.ep-online.nl kunt u het energielabel van uw woning vinden. 

energielabel



10 Begroting planmatig onderhoud 2014
De Woningstichting wil dat haar huurders in een kwalitatief goede woning wonen.  
Daarom onderhoudt Woningstichting haar woningen regelmatig. Wilt u weten of uw woning  
dit jaar planmatig onderhoud krijgt ? Het voor 2014 geplande onderhoud, kunt u vinden op de  
website bij www.wsdh.nl/ik-ben-huurder/onderhoud/planmatig-onderhoud. Alle huurders waar 
planmatig onderhoud zal worden uitgevoerd krijgen hierover vooraf persoonlijk bericht.  
Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met Woningstichting op (0223) 677677.

De warmtewet is per 1 januari 2014 in  
werking getreden. 

Welke huurders van 
Woningstichting hebben 
met deze wet te maken? 
Krijgt u cv-warmte en/of 
hun tapwater uit een 
gezamenlijke installatie 
(blokverwarming)?  
Dan bent u aangesloten  
op een warmtenet.  

En hebt u per 1 januari 2014 met de Warmtewet te maken.

Waarom een Warmtewet?
De nieuwe wet geldt voor iedereen die een woning huurt met 
blokverwarming. Bij blokverwarming wordt een huizenblok of 
appartementencomplex door één gezamenlijke warmtebron 
verwarmd. Deze huurders kunnen dus niet zelf hun warmte-
leverancier kiezen. De Warmtewet beschermt deze huurders 
tegen te hoge tarieven. 

Een onafhankelijke toezichthouder, de Autoriteit Consument & 
Markt (ACM), stelt elk jaar de maximaal te hanteren tarieven vast. 

Elke huurder van Woningstichting die met de warmtewet te maken 
heeft ontving in januari een brief. Woningstichting legt in de brief 
uit dat de leveringsovereenkomst tussen Woningstichting en haar 
huurders al bestaat. Die levering is immers geregeld in de 
huurovereenkomst. De warmtewet schrijft nog wel een aantal  
aanvullende bepalingen voor die niet in onze huurovereenkomsten 
waren opgenomen. Momenteel is Woningstichting bezig de 
aanvullende voorwaarden aan de leveringsovereenkomst toe te 
voegen. Elke huurder die dit betreft wordt hiervan op de hoogte 
gebracht. 

In de praktijk verandert er voor de huurders voorlopig niets. 
Woningstichting blijft zoals altijd warmte en warm tapwater 
leveren tegen een zo scherp mogelijk tarief en ook de voorschot-
bedragen blijven ongewijzigd. 

Huurders die vragen hebben over warmtelevering kunnen 
contact opnemen met ons klantcontactcentrum: 0223 - 677677.  

het nut van een goede inboedelverzeKering  
Woningstichting komt voor diverse werkzaamheden gemiddeld zo’n 1 à 2 keer per jaar in elke woning.  
De vakmensen van Woningstichting doen er alles aan om schade aan spullen van huurders te voorkomen.  
Toch gaat er soms iets kapot. Vanzelfsprekend wil de huurder de schade vergoed krijgen.

niet leuk maar het kan gebeuren. Wat moet een huurder 
doen om de afhandeling van de schade zo snel en zo goed 
mogelijk te laten verlopen?  

Het is de bedoeling dat de huurder een schade altijd bij de eigen 
inboedelverzekering aanmeldt. Vaak wordt de schade dan snel  
en op basis van nieuwwaarde vergoed. Maar soms wijst de 
verzekeraar de schadeclaim af. 

Wanneer de huurder Woningstichting aansprakelijk acht  
voor de ontstane schade
De huurder kan Woningstichting schriftelijk aansprakelijk stellen. 
Doe dit zo snel mogelijk na het ontstaan van de schade. Het is 
belangrijk dat in die brief in ieder geval de volgende onderwerpen 
aan de orde komen:
•	 de	afwijzing	door	de	eigen	verzekeraar	van	de	huurder
•	 omschrijving	van	de	schade
•	 ouderdom	van	het	beschadigde
•	 oorzaak	van	de	schade	
•	 schadedatum
•	 schadebedrag

Om het schadebedrag te onderbouwen verzoeken wij u een 
factuur van de aankoop van het beschadigde (of eventueel een 
kopie van de offerte) als bijlage bij de brief toe te voegen.
Woningstichting legt de claim dan ter beoordeling bij haar 
aansprakelijkheidsverzekeraar neer. Wanneer deze de claim 
toekent is wettelijk geregeld dat zij slechts de dagwaarde hoeft uit 
te keren.

voorkomen is beter dan genezen
Wij vragen onze huurders om tijdens werkzaamheden van onze 
vakmensen spullen die kunnen beschadigen, weg te zetten of af 
te dekken. Bovendien is het natuurlijk belangrijk om als huurder 
zelf een goede inboedelverzekering af te sluiten.
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Door een aantal vervelende gebeurtenissen kwamen de Cronjéstraat en de Wetstraat vorig jaar een aantal keren  
negatief in het nieuws.

Om het woongenot van de bewoners van deze straten weer te  
normaliseren en te verbeteren zetten De Wering, de politie, de 
gemeente en Woningstichting een buurtoverleg op. Samen met de 
bewoners, zijn zoveel mogelijk problemen geïnventariseerd. De 
opkomst van bewoners was zeer goed! 

Elk aandachtspunt is vervolgens gekoppeld aan een instantie 
(gemeente, politie, Woningstichting) die dat punt verder oppakt.
Eind 2013 en begin 2014 is de bestrating in de Cronjestraat opnieuw 
aangebracht, zijn camera’s en nieuwe verlichting opgehangen bij 
de onderdoor gangen, is groen gesnoeid, gerooid en waar nodig 
vervangen voor nieuw. Woningstichting stelde samen met een 
bewoners vertegenwoordiging leefregels op. 

Een groot aantal zittende bewoners ondertekende die en nieuwe 
bewoners onder tekenen deze direct met de huurovereenkomst. Met 
de bewoners van de 10 woningen met een voortuin in De Wetstraat 
wordt overlegd over het plaatsen van mooie metalen hekwerken.  
Een aanwinst voor de straat! 
In 2015 start een projectcommissie met de voorbereiding van het 
geplande onderhoud. Gepland staat om o.a. de woningen te voor-
zien van dubbel glas op de bovenverdieping, waar nodig nieuwe 
kozijnen en geïsoleerde daken en een nieuwe dakbedekking.  
Bij het toewijzen van woningen bekijkt Woningstichting zorgvuldig 
of toekomstige huurders ‘passen’ in de buurt.
De bewoners zijn al heel content met de ingezette maatregelen.

verbeteringen in de cronjestraat/De Wetstraat 

Zó mooi is Den Helder

www.ontdekdenhelder.com

Like ons op 
Facebook 

www.facebook.com/Ontdekdenhelder

Iedere dag een artikel, alles dat Den Helder tot Den Helder maakt met rubrieken als:

• Verslagen, actualiteiten en sport

• Evenementen en bijzonderheden

• Historie en markante mensen

• bewoners en mooiste plekjes

• Verhalen en overleveringen

twitter@ontdekdenhelder
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Gevelrenovaties in Beatrixstraat, Keizersstraat en Spoorstraat

aanhelen stedelijke vernieuwing door Zeestad

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. Halter Sluisdijk, winkelconcentratie
4. Molenplein fase 2 en 3, koop- en zorgwoningen
5. Koningsdriehoek Zuid (wonen) 
6. Kanonnenpleintje
7. Stadshuis Den Helder (Gemeente Den Helder)
8. Horecaplein Prinsenstraat
9 Juttersplein

in uitvoering
1. Rozenhout, 7 herenwoningen met tuin en parkeerplaats
2. Keizersbrug, 11 woningen met lift + winkelruimte
3. Kop Beatrixstraat, 24 zorgwoningen met commerciële plint van 250m2

4. Gevelproject
5. Bibliotheek in School 7 in opdracht van Gemeente Den Helder
6. Nieuwe Schouwburg (Zeestad)
7. VBM locatie
8. Zusterflat
9. Hoek Beatrixstraat/Keizersstraat

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. Artsen- en fysiopraktijk in oude bibliotheek 8

7 8

5

1

7

4

9



WOON|MAGAZINE

13
| S

ta
D

S
H

a
R

t
 |

Kom en beKijK de maquette stadshart in 
de projectWinKel 
Wilt u nu al ervaren hoe u straks door het nieuwe stadshart wandelt?  Kom langs en laat  
u voorlichten, zowel over de plannen als over de rijke historie van de stad. maak in de projectwin-
kel (Beatrixstraat 66-68)  een virtuele wandeling op een groot digitaal scherm.
Zie pagina 15 voor de openingstijden projectwinkel.

6

7

3

9

5

6

4

26

3

12

2

4

9

5

8

1

3



14 Diana van der Touw introduceert met Dok51  
een nieuwe smaak in Den Helder
Ondanks het moeilijke economische klimaat van de laatste 
jaren zijn er nog steeds ondernemers die het aandurven en de 
sprong wagen. Zo ook Diana van der Touw, de vrolijke, 
charismatische nieuwe uitbaatster van Dok51. Met 48 jaar 
heeft ze een enorme dosis ervaring in de horeca en een 
duidelijke visie over gastvrijheid, service en gastronomie. Op 
verzoek van de redactie van het Woonmagazine maakte ze 
graag even tijd in haar drukke schema voor een kort interview.

“ik vind het prachtig hier”
Diana, hoe kom jij als Dame uit Scheveningen in  
Den Helder terecht?
Via Internet, niet te geloven hé! Ik wilde een nieuw eigen bedrijf 
opzetten en was op internet aan het rondkijken toen ik door een 
vriend op Dok51 werd gewezen. Ik ben gaan kijken en werd 
meteen verliefd op het bedrijf. Voor de rest had ik nog weinig 
gezien maar er was een duidelijke klik. Willemsoord zocht een 
ondernemer met een flinke dosis ervaring, en één en één werd 
twee. Horeca zit in mijn bloed, in mijn familie. Op mijn vierde 
mocht ik al ijsjes verkopen in de strandtent van mijn grootouders, 
van daaruit groei je door naar de keuken en in de bediening.  
Het resultaat hiervan was dat ik op een moment zelfs  
(met verschillende zakenpartners en zelfstandig) negen bedrijven 
had. Toen was ik toe aan wat anders en ben ik in Spanje twee 
zaken begonnen. Nog voor de crisis heb ik deze weer verkocht, 
waarna ik twee jaar als stewardess heb gevlogen. Het bloed 
kruipt echter waar het niet gaan kan en ik wilde toch terug in de 
horeca. Via een headhunter werd ik geworven als bedrijfsleider bij 
Bo Cinq in Amsterdam. Het bleef kriebelen en ik wilde toch weer 
een eigen zaak. Zo ben ik dus in Den Helder terecht gekomen.

Hoe kijk je tegen Den Helder aan, wat is jouw gevoel  
bij onze stad?
Ik kom uit Scheveningen. Ik zie overeenkomsten tussen die stad 
en Den Helder. Beiden doen mij aan als stadse dorpen, veel is 
lopend bereikbaar, mensen zeggen elkaar gedag, de omgeving is 
mooi en je kunt heerlijk langs de zee lopen. Ik begrijp al die 
negativiteit over Den Helder ook niet, ik vind het prachtig hier!  
Ik geniet van de omgeving en de natuur en vind de mensen warm 
en vriendelijk.

Wat vindt je van de herstructureringsplannen  
voor het centrum van Den Helder?
Ik vind het zo jammer dat het centrum niet gezellig is. Het is te 
modern en open, het mist sfeer en gezelligheid. De plaatsing van 
de schouwburg naar Willemsoord is volgens mij een echte 
groeimogelijkheid, een aanwinst voor het gebied. Het vrij parkeren 
vind ik een absoluut voordeel van Willemsoord. We moeten 
mensen alleen over zien te halen om voor de Texelse boot even te 
stoppen en in Den Helder rond te kijken. 

De leegstand in het winkelgebied is zo zonde, het zou mooi zijn 
als er met bijvoorbeeld tijdelijke contracten ondernemers worden 
getrokken zodat het bedrijfsrisico minder groot is en er toch 
bedrijvigheid blijft. Er staat nu met de plannen zoveel te gebeuren, 
er zijn nog zoveel kansen in deze omgeving…

Wat voor mogelijkheden zie jij voor Den Helder?
Een echte trekker zou een grote vishal zijn. Een dagelijkse markt 
op Willemsoord zou veel sfeer geven en bijdragen aan de 
authenticiteit van die omgeving. Willemsoord is een ideale plek 
voor horeca en een uitgelezen locatie voor een dagje uit in Den 
Helder. Er zouden ook andere zaken goed kunnen lopen in Den 
Helder waardoor er publiek wordt getrokken. Denk hierbij aan een 
outlet-store of een culinair plaza. Het is zo jammer dat er geen 
detailhandel mag worden gevoerd op Willemsoord.

“pluk de dag”

Wat beweegt jou als persoon?
Mijn motto is “pluk de dag”. Privé heb ik geen vast doel behalve 
dat ik wil genieten van ieder moment. Ik houd van zon, van buiten 
zijn, van sporten. Daar krijg ik energie van! Zakelijk vind ik het 
belangrijk dat ik de gasten verwen, dat ze een gevoel van 
gastvrijheid ervaren. Ze geven hun geld in mijn bedrijf uit en ik wil 
dat ze daar geen spijt van krijgen. Het moet welbesteed zijn.

Wat vind je van je woon- en werkomgeving?
Top! Het huis is geweldig en ideaal dicht bij mijn werk. Daarnaast 
heel dicht bij de dijk en de natuur. Den Helder is net vakantie, dit 
is mijn leven. Ik ben een blij mens!

www.DOK51.eu 
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bibliotheeK in school 7
Eind maart startte de grootscheepse verbouwing van School 7. Het gebouw ondergaat een ware metamorfose om 
halverwege volgend jaar z’n deuren weer te kunnen openen voor Heldernaren die boeken willen lenen bij de bieb,  
cursussen volgen bij de Volksuniversiteit of informatie halen bij de Helderse Historische Vereniging.  
Kopgroep Bibliotheken zal dan haar huidige onderkomen aan het Bernardplein verlaten. 

De buitenkant van de school, een gemeentelijk monument uit 1904, 
ondergaat een complete restauratie. De binnenkant wordt aangepast 
aan hedendaagse maatstaven. Zowel naast als achter de school 
wordt een nieuw deel aangebouwd. Hiervoor moest de Rehoboth-
school gesloopt. Het nieuwe gedeelte beslaat zo’n 1700 vierkante 
meter en zal bouwtechnisch geschikt zijn om de zware last van de 
boeken te dragen. 

Het gehele gebouw wordt duurzaam verwarmd dan wel gekoeld 
met behulp van bodemwisselaars die 200 meter diep in de grond 
worden aangebracht. In het gerenoveerde oude gedeelte komen 
kantoorruimtes, cursusruimtes en een auditorium voor lezingen.

Kijk voor meer informatie over de renovatie op onze website  
(www.wsdh.nl/projecten/overige) bij School 7.

pRoJectWinKeL StaDSHaRt

Kom en bekijk de maquette stadshart in de Projectwinkel 

Aan de Beatrixstraat 66-68 is de projectwinkel Stadshart, begin april officieel geopend door wethouder Pia Bruin. In beeld en geluid 
tonen Woningstichting, Zeestad, gemeente en ontwikkelaar Proper-Stok waar zij werken aan het nieuwe vitale hart van Den Helder.  
Op een maquette van maar liefst vijf bij vijf meter zijn alle gebouwen, parken en grachten van het stadshart te zien. Nieuwbouw en 
markante projecten zijn zelfs in detail uitgewerkt. 

Van School 7, Kop Beatrixstraat, Keizersbrug en Rozenhout staan er ook aparte maquettes.  
Vrijwilligers van de Helderse Historische Vereniging vertellen u graag over de historie van de stad. 

Kom gerust langs en laat u voorlichten, zowel over de plannen als over de rijke historie van de stad. Wilt u nu al ervaren hoe u straks 
door het nieuwe stadshart wandelt?  ……maak in de projectwinkel een virtuele wandeling op een groot digitaal scherm.

openingstijden projectwinkel:
Donderdagen van 18.00 tot 20.00 uur
Vrijdagen van 14.00 tot 16.00 uur
Zaterdagen van 11.00 tot 14.00 uur
Op koopzondagen  van 14.00 tot 16.00 uur
Tijdens Juttersmarkten van 14.00 tot 16.00 uur

Met een groep of klas de projectwinkel bezoeken kan ook. 
Wij vragen u in dat geval een afspraak met ons te maken (0223- 67 76 77).



16 ..met een beperKt budget

een nieuWe Woning naar je eigen smaaK 

én meepraten over de inrichting 
van je buurt

dat Kan in nieuW den helder, 200 meter bij 
het moderne WinKelcentrum vandaan !!

Veel bouwende ontwikkelaars gaan er 
nog vanuit dat een koper van een 
nieuwbouwwoning ‘ontzorgd’ wil  
worden, hooguit wil meebeslissen  
over het type dakpan, en over de  
hoeveelheid stopcontacten en waar 
deze moeten komen, en dat het daar 

zo’n beetje mee op houdt. 

Maar er staat een nieuw soort koper op. De ‘nieuwe koper’  
is kritisch want hij of zij realiseert zich dat een eigen woning 
een ingrijpende investering is. Deze ‘nieuwe koper’ wil 
helemaal niet ‘ontzorgd’ worden, maar wenst juist optimaal 
te worden geinformeerd, zowel voor, tijdens als na afloop 
van het bouwproces. En niet alleen de woning, ...ook de 
buurt moet goed voelen. De ‘nieuwe koper’ wil ook mee-
praten over de inrichting van z’n buurt en wijk. Wil samen 
met een aantal betrouwbare partners deel uit maken van  
een transparant proces dat hem of haar uiteindelijk trots  
laat wonen in een huis dat voelt als een warme jas. 
  
Sommige ‘nieuwe kopers’ willen zelf hun huis bouwen.  
Dat kan bijvoorbeeld met Collectief Particulier Opdracht-
geverschap (CPO). De provincie Noord-Holland stimuleert 
deze vorm van zelfbouw en stelt daar subsidie voor  
beschikbaar. 

Bent u zo’n ‘nieuwe koper’, heeft u plannen voor een 
koopwoningen en wil u met uw neus bovenop het bouw-
proces zitten? Of een woning naar uw eigen smaak met  
CPO realiseren? 
Kijk eens op de website van de provincie:  
www.noord-holland.nl/zelfbouw, 
en zie aan welke voorwaarden u moet voldoen om voor 
subsidie in aanmerking te komen. 

Bent u enthousiast geworden en wilt u vrijblijvend verder praten over de mogelijkheden in Den Helder?  
Neem dan contact op met Henk van der Veen, Woningstichting Den Helder: 0223 - 67 76 77.

Gebieden waar CPO mogelijk is
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huisduiner KerKje
20 jaar geleden kocht Woningstichting Den Helder van de 
nederlands Hervormde Kerk het Huisduiner Kerkje.
Dit historisch pand is een provinciaal monument en blijft door 
de aankoop behouden.
Rob Dol is beheerder van dit in het oog springende gebouw in  
het centrum van Huisduinen. Hij is blij dat destijds de uit 1513  
stammende kerk door Woningstichting gekocht en gerenoveerd is, 
omdat hierdoor een stuk geschiedenis bewaard blijft. 
“Het is heel bijzonder dat dit kerkje alles overleefd heeft: de inval 
van de Watergeuzen om maar wat te noemen. En het is ook gespaard 
gebleven in de Tweede Wereldoorlog, inclusief inventaris. De hele 
kerkgeschiedenis is na te lezen in het boekje Het verleden van  
Huisduinen”. Het kerkje staat op de provinciale monumentenlijst.  
De eis van de provincie was om de kerk in authentieke staat te 
houden en te brengen. Daarom zijn de schilders van Helder Vastgoed 
Schilderwerken zelfs op cursus geweest om te leren hoe ze de 
kerkbanken precies zo moesten schilderen als ze vroeger waren. 
“Ten tijde van de aankoop”, zo vertelt Dol, “is er bij de notaris  
bedongen dat de inventaris in de kerk bleef. Die bevat onder meer 
prachtige kroonluchters, de torenklok en het orgel. Het scheeps-
model is geschonken in 1787 door commandeur Brouwer van de 
walvisvaarder ‘De Visser’.”
De Stichting Beheer Huisduiner Kerk, waarvan de heer Dol  
voorzitter is, zorgt ervoor dat het onderhoud van de kerk gewaar-
borgd blijft. Om hiervoor geld te genereren wordt het kerkje  
geëxploiteerd voor diverse kleinschalige activiteiten. Zo staat het 
ieder bruidspaar vrij deze pittoreske locatie te reserveren voor een 
trouwerij. Zowel gemeentelijke als kerkelijke huwelijken kunnen hier 
voltrokken worden. Dit kan ook op zaterdagen en zondagen.  
Op verzoek van het bruidspaar, luidt de beheerder de klokken na 
de voltrekking van het huwelijk. 

Dit geeft een extra feestelijk tintje aan een heugelijke gebeurtenis. 
Het kerkje staat niet alleen open voor trouwerijen, maar ook voor 
uitvaarten, concerten en exposities.
Om al deze activiteiten goed te begeleiden en te verzorgen werken 
de heer Dol en zijn vrouw met enkele vrijwilligers. ‘Het zou fijn zijn 
nog een paar vrijwilligers erbij te hebben’, stelt mevrouw Dol, 
‘Ik doe gelijk maar even een oproepje. Het gaat om twee tot vier uur 
per jaar assisteren tijdens exposities. Contactgegevens zijn te vinden 
in het telefoonboek.’ De heer Dol benadrukt nogmaals hoe blij hij is 
dat Woningstichting het op zich genomen heeft de kerk te kopen en 
te renoveren. ‘Het zou toch zonde zijn als zo een stuk historie  
verloren zou gaan.’

‘t WijKhuis richt zich op 
KernKWaliteiten 

‘Steeds meer een wijkleerbedrijf’

Na dik drie jaar ontwikkelt het multifunctioneel centrum ‘t Wijkhuis 
in Nieuw Den Helder zich steeds nadrukkelijker tot een soort wijkleer-
bedrijf. ,,Een opleidingsinstituut zonder certificaten”, duidt coördi-
nator Hans Boskeljon de nieuwe rol. Wat niet wegneemt dat het 
opvallende buurthuis aan de Texelstroomlaan zijn positie als klop-
pend hart van Nieuw Den Helder met veel enthousiasme en meer 
dan vijftig vrijwilligers blijft waarmaken. 
Maar ‘t Wijkhuis wil meer zijn dan een trefpunt van wijkbewoners. 
Zo doen wekelijks tien stagiaires van opleidingen in Den Helder 
praktijkervaring op bij de beheerstichting. Er lopen drie verschillende 
reïntegratietrajecten van Stichting Vakwerk. 
Na de zomer start een project waarbij taalachterstanden bij alloch-
tone kinderen van de hoogste groepen van het basisonderwijs door 
docenten van buiten worden aangepakt. Ook voor allochtone  
senioren worden themaactiviteiten aangeboden om taalvaardigheid 
op een hoger plan te brengen en gezondheidsaspecten te belichten. 

Kopzorgen 
Woningstichting is sinds 1 januari dit jaar nauwer betrokken bij de 
verhuur van ruimten. De corporatie ‘ontzorgt’ daarmee ‘t Wijkhuis 
dat zich volgens Boskeljon nog beter kan richten op haar kerntaken. 
De woningcorporatie heeft de verhuur aan de andere gebruikers 
overgenomen. ,,Daardoor zijn wij ook van veel administratieve kop-
zorgen af”, aldus de coördinator. 
Op de eerste verdieping zijn nog twee flinke zalen beschikbaar voor 
verhuur. Die worden nu incidenteel gebruikt voor activiteiten van het 
wijkhuis. ,,Maar zodra daar permanente huurders hun intrek nemen 
is dat afgelopen”, beseft Boskeljon. 
Gezocht wordt naar professionele organisaties in de zorg en/of 
maatschappelijke dienstverlening. Beide ruimten zijn samen te  
voegen. Van een kleine aparte kamer kan een kantoor of pantry 
worden gemaakt. Wie belangstelling heeft kan zich melden bij 
Woningstichting Den Helder. 

Rob Dol naast de HDK met net opgeknapte voordeur
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De ScHooten 50 JaaR
Op 29 oktober 1964 werd de eerste paal

geslagen voor de nieuwe wijk De Schooten.

Een paar jaar geleden heeft BVS  
(bewonersbelangen vereniging  
De Schooten) gemeend het 50-jarig 
bestaan van de wijk te moeten vieren.  
Een paar mensen is benaderd om het 
voortouw te nemen en zij hebben weer 
andere mensen benaderd. Met een groep 
van ongeveer 20 mensen is men nu 
ongeveer een jaartje bezig met de 
voorbereidingen.
Allerlei vragen moesten eerst worden 
beantwoord bv.: wordt het een feest van 
één dag, vieren we het in oktober, hoe 
komen we aan het nodige geld.
Uiteindelijk is afgesproken dat de activitei-
ten in juni 2014 zullen worden gehouden  
(van 23 t/m 29 juni) mede i.v.m. het weer.
Het wordt dus echt een hele week feest.
Dan de volgende vraag: wat gaan we doen 
in die week?
Na veel overleg is het plaatje voor die 
week in grote lijnen rond. 

Een greep uit het voorlopige programma, 
wijzigingen voorbehouden:
- opening door de burgemeester 

bijgestaan door de 3 basisscholen
- fiets/wandeltocht
- viswedstrijd
- demonstraties modelboten, model 

vlieg club, model race club
- lezing over de historie van De Schooten 

met prachtige dia’s
- activiteiten voor de jeugd: sportdag, 

clinic mountainbike, kindermarkt
- nachtmarkt
- muziekdag en demonstraties
- sportactiviteiten
- oecumenische kerkdienst
- korendag

T.z.t. zal het programma van dag tot dag 
verschijnen in een huis aan huis krant.
De voorbereidingsgroep is er druk mee en 
hoopt dat e.e.a. vertaald wordt in een 
grote opkomst bij de verschillende 
activiteiten.

Iedereen die het feest wil meevieren en wil 
meedoen om de wijk feestelijk te tooien 
kan een vlag kopen.
Deze vlag (80x100) kost € 12,50 en is o.a. 
te koop op de volgende adressen:
De Boerderij
De Golfstroom
De Klaproos, Schooten Plaza
AH, Schooten Plaza
 
Op de website vindt u de nodige info: 
www.50jaardeschooten.nl

Wethouder Turnhout-van der Bosch ontvangt 
jubileumvlag 50 Jaar De Schooten

in overvloed …….
Geven en nemen, eb en vloed, te veel 

en te weinig, tegenstellingen, die in de 

weggeefwinkel aan het Seringenplein bij 

elkaar komen.

Op een zonnige lentedag is het een gezellig komen en gaan van 
klanten. Een moeder komt binnen met haar twee dochtertjes.  
De meisjes zijn geïnteresseerd in het speelgoed en de boekjes. 
Een chic geklede dame kijkt bij het glaswerk. Achter de naai-
machine zit To. De andere naaimachine staat voor iedereen ter 
beschikking, inclusief -als daar behoefte aan is- advies van To, 
vaste vrijwilliger bij de weggeefwinkel. De sfeer is gemoedelijk, 
ongedwongen. Koffie en thee staan klaar. Alleen daar moet voor 
betaald worden. Vijftig cent. De spulletjes mogen zonder betaling 
worden meegenomen. Maar niet meer dan vijf te gelijk. Initiatief-
neemster Jill Voysey en de andere vrijwilligers houden wel in de 
gaten dat de vrijgevigheid niet wordt misbruikt door handelaren.  

Wat drijft een mens om in z’n vrije tijd een weggeefwinkel te 
beginnen? Jill heeft een hekel aan verspilling en vindt ontmoetingen 
waardevol. “Waarom iets weggooien dat voor een ander nog 
waarde kan hebben. Dit schaadt het milieu. Waarom eenzaam zijn 
als je gezellig met andere mensen kunt praten?”. Zonde, vindt Jill. 

Kom en ontmoet, kom en breng of kom en neem van de  
overvloed. Arm of rijk, het maakt niet uit, iedereen is welkom.  
Huisraad, kleine meubels, speelgoed, boeken, breng of neem 
mee. 

Wist u dat u in de weggeefwinkel ook gratis mee kan doen met 
verlotingen van bijzondere ingebrachte goederen, samen met 
anderen kan handwerken, advies op allerlei gebied van een 
maatschappelijk werkster kan krijgen, met de wijkconciërge van 
de gemeente kan praten? Meer informatie over al deze activiteiten 
vindt u op de website van Overvloed: www.overvloed-denhelder.nl

Jills plannen gaan nog verder: in het ‘wachtend landschap’ een 
tuin starten. Ze staat in de startblokken. Wie wil mag meehelpen, 
graag zelfs. Of alleen maar bloemen komen plukken. Ook prima. 
Nog gezelliger is het natuurlijk om ook de schoffel ter hand te 
nemen en even een bakje mee te drinken. Bent u geïnteresseerd 
om samen met Jill een tuin in Nieuw Den Helder in te richten en 
hier ook (letterlijk) de vruchten van te plukken?  
Neem dan contact op met Jill Voysey, zij praat graag met u verder: 
overvloed@ziggo.nl of telefonisch: 0223 - 61 77 03

Vrijwilliger To achter de naaimachine
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Bewoners kijken uit naar
modernisering flats Heiligharn
Ze zijn uitgesproken lovend over de wijze 
waarop Woningstichting Den Helder 
overlegt over modernisering van de flats 
aan het Heiligharn. Voorzitter Jaap Woort 
en secretaris Ger van Dijkum van de 
projectcommissie vinden dat de bewoners 
van de 154 fatwoningen zeer nauw 
betrokken worden bij de grootscheepse 
renovatie. Die start na de bouwvak en zal 
zeker twee jaar het beeld van dit deel van 
De Schooten bepalen. 

,,Er wordt echt geluisterd naar ons”, aldus 
Woort, al dertig jaar tevreden bewoner van 
de 45 jaar oude flats. 
De twaalf leden van de projectcommissie, 
die dient als gesprekspartner van de 
woningcorporatie, werden eind 2012 via 
verkiezingen gekozen. Op het moment dat 
Woningstichting de renovatieplannen 
presenteerde is het overleg steeds 
intensiever geworden. ,,We praten nu  
eens per drie weken met elkaar”,  
zegt Van Dijkum. 

Ook de bewoners weten de commissieleden 
te vinden met suggesties en opmerkingen. 
De afvaardiging van de bewoners is in 
grote lijnen akkoord met het definitieve 
plan. Dat voorziet in een breed pakket aan 
ingrepen aan de buitenzijden van de drie 
flats. 

Balkons 
Kopgevels en galerijbeplating worden 
vervangen. Balkons ter hoogte van de 
slaapkamer een meter verbreed,  
ballustrades vernieuwd. Entrees tot de flats 
worden aangepakt, voordeuren vervangen. 
Op de plek van de onderdoorgang tussen 
twee flats maken enkele woningen plaats 
voor een overkapte loopbrug. Verdiepings-
vloeren worden geïsoleerd, kozijnen indien 
nodig gerepareerd en geschilderd. 
Vloeren van balkon en woonkamer worden 
op gelijke hoogte gebracht zodat op- en 
afstapjes tot het verleden behoren.  
Gezien de leeftijd van de bewoners (55+) is 
dit een grote verbetering. Sommigen 
maken gebruik van rolstoel of rollator. 
Bovenop de flats verschijnen drie riante 
penthouses.  
De collectie cv wordt vervangen door  
een systeem met aardwarmte en  
zonnepanelen. 
Woort heeft alle vertrouwen in de goede 
afloop: ,,In 1998 zijn de woningen van 
binnen gemoderniseerd. Dat verliep toen 
prima. Na twee weken was bij ons alles 
achter de rug.”
De facelift gaat niet gepaard met huur-
verhogingen, benadrukt Ton op ‘t Ende, 
bedrijfsleider Vastgoedbeheer bij  
Woningstichting. 

WijKcommissie 6 over Wonen en WerKen  
in de schooten.
Wijkcommissie 6 uit De Schooten
Het is hier prettig wonen dichtbij een 
winkelcentrum en een gezondheids-
centrum. Ook zijn er veel opstapplaatsen 
voor de bus. Er is veel groen voorziening 
en het moet gezegd dat die goed wordt 
bijgehouden door de gemeente. Voorts is 
er een ruime keuze aan scholen en ook is 
er kinder(dag)opvang.

Voor de jongeren zijn er sportfaciliteiten 
zoals sportvelden en sporthal De Brug. 
Ook zijn er diverse hangplekken. Voor de 
wat kleineren zijn er op diverse plekken 
speeltoestellen geplaatst en voor de wat 
ouderen een jeu de boules baan.

Jammer is dat er regelmatig lege blikjes 
worden aangetroffen op het grasveld 
naast de speeltoestellen. Die worden 
kapot gemaaid en laten dus vlijmscherpe 
snippers achter. Als u zo’n blikje ziet, 
neemt u dit a.u.b. mee. Bij voorbaat dank.
Verder heeft Woningstichting tot groot 
genoegen van veel bewoners een royale 
renovatie ronde ingezet die inmiddels vele 
straten laat zien met huizen met erkers, 
nieuwe gevels en mooi schilderwerk.  
Wij hopen dat iedereen ook mee gaat in 
de laatste trend en dat is het opknappen 
c.q. verfraaien van de voortuinen. Dit zal 
het aangezicht van de straten nog meer 
goed doen.

Ook de aanleg van een schitterend park 
langs de Doggersvaart kan u niet ontgaan 
zijn. De hoop is dat iedereen mee doet om 
dit mooie park ook mooi te houden. Ziet u 
mensen die daar niet aan mee willen doen 
probeer ze dan te overtuigen van het 
tegendeel.

Rest ons om nog te zeggen dat wij, alle 
commissieleden, blij zijn om in dit deel van 
Den Helder te mogen wonen en dat wij 
hier ons werk mogen doen. Hopelijk denkt 
u er hetzelfde over.
Leden Wijkcommissie 6
dhr. B.J.H. van der Vlis
dhr. A. van Ham
mevr. J. Snoodijk-Waterlanden
dhr. J.D. Rozeboom
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nieuW dorpshuis  

‘fantastisch Kado voor julianadorp’ 
Het is nog pakweg een halfjaar doorbijten. ,,Maar dan kan Julianadorp een fantastisch kado uitpakken”, 
verzekert voorzitter Hans Boskeljon van de beheerstichting MFC ‘t Dorpshuis. 
Het sterk gedateerde gebouw aan Middelzand staat er nu nog verloren bij. De laagbouw aan de  
voorzijde is helemaal weg. De voormalige sporthal ‘t Trefpunt is volledig gestript. Tussen fietspad en 
accommodatie gaapt een grote zandvlakte. 

Over een halfjaar zal alles anders zijn, belooft Boskeljon. Dankzij 
een ingrijpende verbouwing wordt het gebouw veel meer dan in het 
verleden multifunctioneel gemaakt. Van de drie gymzalen blijft er 
maar één van zeven meter hoog over. Daar kunnen plaatselijke 
sportclubs en het bewegingsonderwijs van basisscholen weer 
terecht. 
Een aan te brengen verdiepingsvloer in het overige deel maakt het 
gebruik veel diverser. Beneden komt er volop ruimte voor buurthuis 
en peuterspeelzaal (nu nog in Het Zwanennest) en GGD. 

triade 
Boven trekt onder meer centrum voor kunsteducatie Triade in met 
twee kleine oefenruimten voor individueel muziekonderwijs. Ook is 
er straks een fraaie danszaal met spiegelwand en bar waar diverse 
dansgroepen gebruik van kunnen maken.
Op de eerste verdieping zijn straks nog enkele ruimten beschkbaar 
voor verhuur. Als gebruikers worden bijvoorbeeld organisaties in de 
zorg of sociaal-maatschappelijke sfeer gezocht. Huren kan perma-
nent én bij grote behoefte aan gedeeld ruimtegebruik, voor bijvoor-
beeld enkele dagdelen per week, liggen er ook mogelijkhedenl, aldus 
Boskeljon. 

De bibiotheek wordt rechtstreeks verbonden met het vernieuwde 
dorpshuis, zodat beide functies elkaar kunnen versterken en één 
centrale entré hebben.
De aanleidingen voor de ingrijpende metamorfose waren volgens 
de stichtingsvoorzitter nogal divers: ,,De ruimten voor bewegings-
onderwijs en sportbeoefening werden afgekeurd door de onder-
wijsinspectie. De ruimte van het huidige buurthuis aan de Drooghe 
Bol was weer nodig voor het onderwijs. De bibliotheek wilde graag 
deel uitmaken van een groter concept en zich meer profileren.  
En zo waren er nog enkele redenen”, legt Hans Boskeljon uit. 

Woningstichting 
Woningstichting treedt op als projectontwikkelaar voor de  
miljoeneninvestering en heeft een forse onrendabele top.  
Daarnaast dragen ook gemeente en provincie hun financiële  
steentje bij. ,,Anders zou dit plan nauwelijks haalbaar zijn geweest”, 
verzekert Boskeljon. 





puzzel

Winnaar puzzel winter 2013:
dhr/mevr. Kruidenier, C. Groenplantsoen te Den Helder
Oplossing was: 
GOEDE VOORNEMENS WORDEN BETER WANNEER ZIJ BLIJVEN.

stuur uw oplossing naar: info@wsdh.nl
onderwerp: Woonmagazine prijspuzzel voorjaar 2014
En maak kans op een prijs!


