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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
avrj35@hotmail.com

Wijkcommissie 5
(De Schooten-west)
p/a de heer E. Bouwmeester
Telefoon 0223 - 63 08 37
bouw0306@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

Foto voorblad dhr. J. den Dulk
Lees het interview op blz. 14
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Leerlingen de Pijler maken puzzel Blij Schuldenvrij/Klantcontactcentrum
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Bibliotheek wordt begrip in Den Helder
Rozenhout/Keizersbrug/Kop Beatrixstraat
Doorbraak Marsdiepstraat/Nieuwbouw naast de Groene Vecht/Tuin van Overvloed
Repaircafe reuze handig
Kelvin Nebbeling koopt woning in Willem-Alexander Hof/In naam des Konings
Puzzel

5

10

14

| ALGEMEEN |

5
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
19
21
22
24

inhoud

WOON|MAGAZINE

22

Colofon
Leo Blank

productie
Akse Media bv

Saskia van Kuik

Grafische vormgeving
Akse Media bv
Redactie adres
Woonmagazine
Postbus 90, 1780 AB Den Helder
Telefoon 0223 - 67 76 77
Fax 0223 - 63 35 05

3

Redactie/commissie
Marion van den Broek
Henk Everhardus
Jaap Koudijs
Sander Quartel

WOON|MAGAZINE

Woonmagazine is een uitgave van Woningstichting Den Helder. Oplage 30.000 exemplaren.

Woningstichting wil woonbedrijf
U heeft het vast al een paar keer uit de
media vernomen: Woningstichting gaat
splitsen. Dat klopt niet helemaal.
Woningstichting gaat niet splitsen, maar wil
ongeveer de helft van haar woningen
overhevelen naar Helder Vastgoed B.V.
Die BV bestaat al, maar wordt dan een
woonbedrijf. Woningstichting zit midden in
het traject om dit mogelijk te maken.
Dit nieuws roept vast vragen op bij huurders
en andere belanghebbenden: Wat houdt
overhevelen in? Waar is het voor nodig?
Wat zijn de gevolgen voor de huurders?
Hier beantwoorden wij deze vragen.
Wat houdt overhevelen in?
Woningstichting wil de helft van haar woningvoorraad bij haar BV
onderbrengen. Dat wordt dan een woonbedrijf. De andere helft
(zo’n vijfduizend huurwoningen) blijft bij Woningstichting zelf.
Uitgangspunt daarbij is dat beide takken financieel gezond zijn en
blijven en dat Woningstichting in staat is de doelgroep te blijven
huisvesten. Woningstichting is voor 100% eigenaar van het
woonbedrijf.
De medewerkers van Woningstichting komen dan in dienst bij het
woonbedrijf. Woningstichting huurt de medewerkers in om
werkzaamheden te verrichten.

waarom overheveling?
De overheid wil dat woningcorporaties zich alleen nog maar bezig
houden met het beheer van sociale huurwoningen. Helaas is er in
Den Helder geen partij die de andere activiteiten van Woning
stichting, zoals investeren in het stadshart en Nieuw Den Helder,
overneemt. Dit zou betekenen dat door veel plannen voor Den
Helder een streep komt. Terwijl juist het vernieuwen van het
stadshart en de wijk Nieuw Den Helder van groot belang zijn voor
de overlevingskansen van onze stad. Omdat een woonbedrijf
dergelijke activiteiten wél mag uitvoeren, kiest Woningstichting er
voor die speciale activiteiten onder te brengen in een woonbedrijf.
Dat woonbedrijf krijgt ‘body’ wanneer de helft van de woningen
van Woningstichting daar ook naar toe gaat. Met dit bedrijf
kunnen belangrijke herstructureringprojecten in de toekomst
voortgezet worden.

Wat zijn de gevolgen van de
overheveling voor de huurders en
woningzoekenden?
Eigenlijk verandert er helemaal niets voor de huurders. Als
huurder behoudt u dezelfde huurvoorwaarden, rechten, plichten;
Als woningzoekende behoudt u uw opgebouwde punten. Het
maakt daarbij niets uit of uw woning straks bij Woningstichting of
bij het woonbedrijf hoort. Alle woningen vallen onder de woningwet en zowel Woningstichting als het woonbedrijf dienen zich te
houden aan deze regels. Ook wat betreft de jaarlijkse huurverhoging!
Daarnaast blijft het gewoon mogelijk om reparatieverzoeken in te
dienen en zal er planmatig onderhoud uitgevoerd worden.
Als alles gaat zoals gepland, dan is op 31 december 2014 het
woonbedrijf een feit.

digitaal reparatieverzoek metvoorkeurtijd
| ALGEMEEN |

Vanaf heden kunnen huurders eenvoudig een
reparatieverzoek en een voorkeurtijd voor het bezoek
van de vakman via de website opgeven.
Hoe werkt het?
Eerst meldt u zich aan bij ‘Mijn Woningstichting’. U benadert
‘Mijn Woningstichting’ door op de website (www.wsdh.nl) rechts
bovenin op het scherm op de knop Mijn Woningstichting te klikken.
Met uw gebruikersnaam en wachtwoord (hebben de huurders eind
juli ontvangen) kunt u zich dan aanmelden. Indien u ook woningzoekend bent bij Woningstichting zijn dit dezelfde inlog gegevens die u
reeds gebruikt voor uw reacties op te huur staande panden.
Geef na het inloggen aan voor welk huurobject u een reparatieverzoek wilt indienen en klik daarna op ‘Reparatieverzoek melden’.
In het scherm Reparatieverzoek klikt u vervolgens op ‘Reparatieverzoek indienen’ om een nieuw reparatieverzoek aan te melden.
Vul vervolgens de gestelde vragen zo correct mogelijk in. De brief geeft hierover informatie.
Vragen?
Bent u uw wachtwoord of gebruikersnaam vergeten? Geen probleem. Via de knop Mijn Woningstichting krijgt u instructies om de
gegevens aan te vragen. Heeft u vragen over ‘Mijn Woningstichting’ neem dan tijdens kantooruren telefonisch contact op met ons klant
contact centrum op (0223) 677677 of mail naar info@wsdh.nl.
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Telefonisch (0223 677677) een reparatieverzoek indienen blijft ook mogelijk.
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Wens van veel kopers wordt werkelijkheid:

Tapuit = ruimte voor
woningen naar eigen smaak
Een huis helemaal naar eigen smaak realiseren, wie
wil dat nu niet? Vooral als dit nog goedkoper is dan
een traditioneel nieuwbouwhuis kopen. De wijk Nieuw
Den Helder biedt hiervoor de mogelijkheid met Wonen
in Tapuit. Henk van der Veen van Woningstichting
Den Helder: ‘In Tapuit geven de kopers collectief
opdracht voor de bouw van woningen, waarbij elke
koper vervolgens zijn eigen ontwerp en indeling
bepaalt. We spelen daarmee in op een landelijke
behoefte die we ook in Den Helder zien.’
‘Sfeervol wonen met alle voorzieningen binnen handbereik, dat is
Wonen in Tapuit. Op één van de mooiste locaties in Nieuw
Den Helder stelt Woningstichting vrije kavels beschikbaar.
We doen dit volgens het principe van Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap (CPO)’, vertelt Van der Veen.

Koper bepaalt

Nieuw Den Helder is in opmars, divers en biedt aangename
wijkvoorzieningen. De zelfbouwlocatie Wonen in Tapuit ligt op de
hoek Scheldestraat/Texelstroomlaan. Op deze plek ontwierp
West8 uit Rotterdam een nieuwe waterpartij en ruime groene zoom.
Tapuit is wonen op een rustige plek met stadse voorzieningen
binnen handbereik.

24 september startavond
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden op de website www.
wonenintapuit.nl. Zij worden dan op de hoogte gehouden van de
stappen en nieuwe ontwikkelingen rondom Tapuit.
Op 24 september is er in Den Helder een startavond voor alle
geïnteresseerden. Meer informatie hierover komt op de website
te staan. Meer informatie is ook verkrijgbaar via 0223 760076.

Tapuit?
De Tapuit is een zeldzaam vogeltje dat onder andere in de
duingebieden van Noord-Holland voorkomt. Het is een durfal,
een eigenzinnige wereldburger, die grote afstanden - vele
duizenden kilometers - aflegt tussen winter en zomer. Maar ook
eentje die kieskeurig zijn of haar woongebied bepaalt, namelijk in
duinen of zandverstuivingen. Een mooie inspiratiebron voor dit
project met Collectief Particulier Opdrachtgeverschap!

| ALGEMEEN |

Bij CPO maken de bewoners van Tapuit samen uit hoe hun
woningen er uit komen te zien. De prijs is aantrekkelijk door de
betaalbare kavels, maar ook doordat de verschillende stappen
van woonwens naar realisatie kostenbewust worden doorlopen.
Van der Veen: ‘De wens van de koper is leading. Bij de start van
Tapuit kijken we welke woningtypes het meest aanspreken:

vrijstaande woningen, 2-onder-1-kap of rijwoningen. Of een
combinatie hiervan. Met ondersteuning van KUUB, een ervaren
bouwbegeleider bij CPO-trajecten, zet de groep kopers
vervolgens de stap naar een architectenkeuze, selectie van een
aannemer en daadwerkelijke realisatie van woningen.’
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Zo zou een mogelijke verkaveling er voor Tapuit uit kunnen zien. In dit geval als er volledig gekozen wordt voor 2-onder-1-kapwoningen.
Als geïnteresseerden kiezen voor vrijstaande woningen of rijwoningen wordt de verkaveling anders, maar in alle gevallen is er sprake van
grote voor- en achtertuinen.
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Op het woonplein van Woningstichting

30 augustus open middag
Helderse Volksuniversiteit
Levendige aanpak
Uiteraard zijn er de taalcursussen: Frans, Duits, Engels, Spaans,
Noors en Italiaans. Maar nu ook Russisch en Roemeens! Met de
HVU leer je dus letterlijk een woordje over de grens spreken,
wat wel zo handig is op vakantie. Voor alle talen zijn er beginnerlessen. Geen droge stof, maar een levendige aanpak waarin het
alledaagse leven, de gebruiken en actualiteiten van een land aan
de orde komen.
Dan de creatieve kant van de HVU. Nieuw in dit segment is de
cursus glasdecoratie waarin je glas zaagt en beschildert.
Ook voor beginners succes verzekerd. Verder is de cursus
schminken nieuw. Met de HVU de keuken in? Ook dat kan en
wel met Italiaanse en Indische kooklessen. Daarnaast is er een
workshop waarin je leert hoe je een high tea samenstelt.
En lekker koken zonder vlees of vis? Ook dat heeft de HVU
op de cursuskaart staan.
Een aparte categorie zijn de lezingen, onder meer die over
de geschiedenis van de popmuziek en de avond over de
Eerste Wereldoorlog. Ook de populaire kunsthistorische
lezingen van Karin Braamhorst staan weer op de agenda.
Helderse Volksuniversiteit houdt zaterdag 30 augustus een open
middag op het Woonplein aan de Middenweg.

Levendig leren bij de Helderse Volksuniversiteit
Midden in de samenleving. Daar voelt de Helderse
Volksuniversiteit (HVU) zich als een vis in het water.
“Wij zijn er voor iedereen en dat al bijna 70 jaar lang.
En ook voor het cursusseizoen 2014-2015 hebben we
weer heel wat nieuws te bieden”, meldt de HVU.
Op zaterdag 30 augustus van 14 tot 16 uur houdt de
aanbieder van cursussen, workshops en lezingen een
open middag op het Woonplein aan de Middenweg.
Het nieuwe cursusjaar begint in september.
Er is veel te melden vanuit de HVU, want bijna de helft
van haar aanbod is vernieuwd. Natuurlijk zijn er de
cursussen die altijd succesvol zijn, zoals de taallessen
en de kookcursussen. Maar de HVU is ook trots op de
rijke oogst aan nieuwe ‘trendy’ cursussen. Zo zijn
‘schrijven van een sollicitatiebrief en cv’ en ‘omgaan
met geld’ nieuw. Verder de zangcursus en de cursus
over het uitleggen van dromen. Ook nieuw zijn de
lessen lifestyle, waarin bijvoorbeeld gezond koken,
eten, bewegen en communiceren centraal staan.

Betaalbaar
Het aanbod van de HVU beweegt zich mee met de eisen en
wensen van deze tijd. Maar wat niet verandert is de vertrouwenwekkende en ontspannen manier van leren: klassikale lessen
verzorgd door enthousiaste docenten. Cursussen zijn betaalbaar
en een vooropleiding is niet nodig.
Uitgebreide info: www.vudh.nl.
Zie ook facebook.com/heldersevolksuniversiteit.
Twitter: @HelderseVU.
E-mail: info@vudh.nl.
Gratis cursusboekjes liggen bij de Bruna’s en de openbare
bibliotheken.

De cursisten Noors: “De sfeer in ons groepje is uitstekend.
We delen de belangstelling voor de Noorse taal en cultuur en maken
ook tijd voor gezelligheid tijdens de lessen.”

Leerlingen de Pijler maken puzzel
Blij Schuldenvrij
Dat de les Blij Schulden Vrij van Bert Schuiling goed is ontvangen
door de leerlingen van klas 3C van de De Pijler werd door hen zelf
nog even benadrukt met de gezamenlijk bedachte en gemaakte
kruiswoordpuzzel. De leerlingen van de Pijler werden hiervoor
beloond met een bioscoopbon. De preventielessen over financiële
verleiding blijven dank zij enthousiaste en creatieve inbreng van
leerlingen duurzaam. Werkstukken als de puzzel dienen weer als
lesmateriaal voor de volgende leerlingen.
De lessen zijn een initiatief van Woningstichting en worden
gesponsord door o.a. Gemeente Den Helder, Vermeer, Schutte en
Mussen, RABO, Bureau Kwaaitaal, Rotary Den Helder Julianadorp
en Knuwer Advocaten.
Belangstellende scholen kunnen contact opnemen met Anne
Marie Snoek, bereikbaar op email adres asnoek@wsdh.nl, of
telefonisch op nummer 0223 677782.
De doelgroep is vanaf groep 8 van het lager onderwijs.
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Klantcontactcentrum
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Wanneer u Woningstichting belt via het algemene nummer,
(0223) 677677, neemt een medewerker van ons klantcontactcentrum
(kcc) de telefoon op. De medewerker kan in 8 van de 10 gevallen uw
vraag beantwoorden, omdat de medewerker daarvoor is opgeleid en
beschikt over een kennisbank. In die gevallen dat de medewerker van
het kcc uw vraag niet kan beantwoorden, verbindt de medewerker u
door met één van de ‘specialisten’ binnen onze organisatie.
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Studentenflat Prinses Margriet
Woningstichting Den Helder werkt hard aan het realiseren van woonruimte voor jongeren. Niet alleen kunnen jongeren tot 30 jaar extra
punten krijgen om sneller aan woonruimte te komen, ook voor zelfstandig wonende studenten is nu een plek in Den Helder. Het
voormalige verzorgingstehuis Prinses Margriet krijgt haar oorspronkelijke status weer een beetje terug, want ooit werd het pand
neergezet als internaat. Mark Schapelhouman betrok een half jaar geleden één van de kamers. “Ik zocht tijdelijke woonruimte vanwege
mijn stage in Den Helder en kon hier terecht. Het zijn prima kamers. Je hebt alles wat je nodig hebt, een eigen badkamer, keukentje,
tv-aansluiting en het is nog geen tien minuutjes lopen naar het centrum”, vertelt Mark. Els en Adri Bouma zijn als beheerder aangesteld.
“Een beetje toezicht houden opdat geen overlast wordt veroorzaakt en voor het geval er iets is”, meldt Els vriendelijk lachend.
Beneden is de grote keuken waar iedereen gebruik van mag maken
en de recreatiezaal waar gezamenlijk gegeten kan worden.
“Maar ook een plek waar de studenten samen tv kunnen kijken,
spelletjes doen, enzovoort”, laat Els weten. Studenten van het
ROC Den Helder komen vanaf zestien jaar in aanmerking om een
kamer te huren. Ook HBO en WO studenten zijn welkom.
Een goede opstap naar zelfstandigheid. Wanneer de studie is
afgerond is het de bedoeling dat binnen drie maanden elders
woonruimte wordt gevonden. “Het zijn prima kamers,
ik heb het wel eens slechter getroffen in Utrecht waar ik studeer.
Ik kan studentenhuis Prinses Margriet aanbevelen”, aldus Mark.
Meer informatie over studentenflat Prinses Margriet: kijk op
www.wsdh.nl/ik-wil-huren/studentenkamer of bel (0223) 677677

Steeds meer zelfstandig wonende senioren

Woningstichting ‘Voorbereid op veranderingen in zorg’
Woningstichting Den Helder bereidt zich voor op ingrijpende
veranderingen in de (ouderen)zorg. De uitdaging is om mensen
met een lichte zorgvraag woonruimte te bieden waarin zij lang
zelfstandig kunnen blijven wonen.
De tijd dat ouderen met een lichte zorgindicatie werden opgenomen
in een verzorgingshuis is voorbij. Deze ouderen wonen in de
toekomst zelfstandig en bepalen zelf bij welke instelling zij zorg
afnemen. Dat heet ‘scheiding van wonen en zorg’.
Woningstichting houdt daar rekening mee: ,,Wij bouwen woningen
en passen bestaande woningen zo aan dat bewoners zich zo lang
mogelijk zelfstandig kunnen redden en zorgverleners daar zo
nodig adequaat zorg kunnen bieden”, aldus Arnold Eigeman,
projectcoördinator vastgoedontwikkeling bij Woningstichting
Den Helder.
Vechtstraat
Goed voorbeeld is het nog te bouwen complex met grond
gebonden en helemaal gelijkvloers te bewonen woningen aan de
Vechtstraat. Bestemd voor mensen die ondersteuning nodig
hebben, maar nog veel huishoudelijke taken, zoals eten koken,
zelf kunnen doen.
De woningen vormen hofjes. Dat vergroot het gevoel van
saamhorigheid en veiligheid. Slaapkamer en badkamer zijn
beneden, met extra brede deuren, drempelvrije vloeren en
beugels in de natte ruimten.

Zorg is bij de hand: woonzorgcentrum De Groene Vecht
(van zorggroep
Tellus) biedt
mogelijkheden
variërend van
maaltijden tot
24-uurs zorg.
Ook mogen
zelfstandig
wonende
ouderen deelnemen aan de
activiteiten in dit
centrum.
,,Dat voorkomt eenzaamheid”, verduidelijkt Arnold Eigeman.
Eengezinswoningen
Diezelfde woningen zijn met kleine aanpassingen om te vormen
tot volwaardige eengezinswoningen met slaapkamers en een
badkamer onder de kap. ,,We werken nauw samen met zorg
partijen en de gemeente om klaar te zijn voor een nieuwe
toekomst op het gebied van wonen en zorg”, besluit Arnold Eigeman.
Lees meer over de veranderingen in de zorg en de reacties van
Vrijwaard, Zorggroep Tellus en ’s Heeren Loo op onze website
bij Over-ons/Artikelen-Woonmagazine

In 2013 maakte Woningstichting Den Helder bijna 5 miljoen euro verlies terwijl 2012 nog
met een winst van ruim 3 miljoen euro werd afgesloten. Wat betekent dit voor de huurders?

Verlies voor Woningstichting
Woningstichting maakte in 2013 veel kosten. Behalve aan het
normale onderhoud van woningen is er ook geld uitgegeven aan
het stadshart en aan de wijk Nieuw Den Helder. Bovendien moest
Woningstichting net als alle andere corporaties meebetalen aan
de verhuurdersheffing en de vestiaheffing. En dat blijft ook de
komende jaren zo.
Gelukkig stonden er tegenover de kosten ook opbrengsten: huur
en winst uit commerciële activiteiten. Daarnaast voert Woning
stichting een zuinige huishouding. Daar wordt geld mee bespaard.
Woningstichting is vastbesloten door te gaan met goed onderhoud aan de woningen, met investeren in het stadshart en met
investeren in Nieuw Den Helder. Maar de heffingen tasten de
investeringscapaciteit van corporaties wel aan.

Toch behoudt Woningstichting een voldoende financiële buffer om
de komende jaren nog 182 miljoen euro in de stad te investeren.
Daarvoor is het wel noodzakelijk dat de activiteiten van Woningstichting worden gesplitst in traditionele volkshuisvestelijke
activiteiten en overige activiteiten. En dat Woningstichting haar
huishouding heel efficiënt blijft voeren. En dat er keuzes worden
gemaakt bij de investeringen. Niet alles wat leuk of goed is voor
de stad, kan door Woningstichting worden betaald.
Om te eindigen bij de vraag van het begin: Wat betekent dit voor
de huurders? Onze huurders kunnen dus gerust zijn: de kwaliteit
en betaalbaarheid van onze woningen blijven onze eerste
prioriteit.

Besparen met zonne-energie en woonenergie
Als u een woning van Woningstichting Den Helder huurt, en uw dak ligt gunstig op de zon, dan krijgt u binnenkort een uitnodiging om u
te laten informeren over zonne-energie. Zon Den Helder, de stichting waarmee Woningstichting een samenwerkingsverband is aangegaan om optimaal gebruik te maken van goedkope energie, zal dan samen met u berekenen of u financieel profijt heeft van zonnepanelen op uw dak. Uw stroomverbruik, uw gezinssamenstelling, nu en in de toekomst, de ontwikkeling van de stroomprijs en nog een
aantal andere factoren worden meegenomen in de berekening. En als de besparing opweegt tegen de kosten voor de zonnepanelen, is
de keus aan u.

| ALGEMEEN |

U kunt dan kiezen om tegen een vast maandelijks bedrag, te betalen aan Woningstichting, zonnepanelen op uw dak te laten aanbrengen
waar u geen omkijken naar heeft. Zon Den Helder is verantwoordelijk voor het onderhoud en een deel van de opbrengst van de panelen
is voor u! Nogmaals: u krijgt een uitnodiging als uw woning in aanmerking komt voor zonnepanelen. U hoeft dus zelf geen contact met
ons op te nemen. Als uw woning niet geschikt is voor zonnepanelen krijgt u geen uitnodiging. Zonnepanelen zouden u dan meer gaan
kosten dan opleveren. Dat willen we voorkomen.

Woonenergie
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U bent als huurders voordelig uit als u zonnepanelen en deelname
aan Woonenergie combineert. Vragen hierover kunt u stellen aan
onze klancontactcentrum (0223) 677677

WoonEnergie is opgericht door woningcorporaties met
als doel energie voor huurders betaalbaar te houden.
Op dit moment profiteren al meer dan 70.000 huishoudens
van de voordelen en betrouwbaarheid van WoonEnergie.
WoonEnergie biedt een Top 3 prijsgarantie: 100% groene
energie en een scherp tarief dat behoort tot de laagste
drie vergelijkbare aanbiedingen voor nu en in de toekomst.
Woningstichting Den Helder heeft haar huurders daar in
2009 over geïnformeerd. Een aantal huurders heeft hier
gebruik van gemaakt. Een van hun huurders, die overgestapt is naar WoonEnergie is de 70-jarige mevrouw
Verberne. Zij was zo vriendelijk om een paar vragen te
beantwoorden.
Lees het interview met mevrouw Verberne op onze
website www.wsdh.nl/over-ons/Artikelen-Woonmagazine

WOON|MAGAZINE
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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, 5 koopwoningen
3. Halter Sluisdijk, winkelconcentratie + 5 appartementen
4. Molenplein fase 2 en 3, koop- en zorgwoningen
5. Koningsdriehoek Zuid (wonen)
6. Kanonnenpleintje
7. Stadshuis Den Helder
8. Horecaplein Prinsenstraat
9 Juttersplein
10. VBM locatie
11. Zusterflat
12. Hoek Beatrixstraat/Keizersstraat
In uitvoering
1. Kop Beatrixstraat, 24 zorgwoningen met commerciële plint van 250m2
+ 3 koopwoningen
2. Gevelproject
3. Bibliotheek in School 7 in opdracht van Gemeente Den Helder
4. Nieuwe Schouwburg (Zeestad/gemeente)
Gerealiseerd
1. Boedelstaete, 13 zorgeenheden voor ’s Heeren Loo
2. De Werviaan, 33 eengezinswoningen (incl. parkeren)
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
10. Rozenhout, 7 herenwoningen met tuin en parkeerplaats
11. Keizersbrug, 11 woningen met lift + winkelruimte
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Gevelrenovaties in Beatrixstraat, Keizersstraat en Spoorstraat
Aanhelen stedelijke vernieuwing door Zeestad

8

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 projectwinkel
(Beatrixstraat 66-68) een virtuele wandeling op een groot digitaal scherm.

4

De openingstijden zijn:
donderdag
vrijdag
zaterdag
koopzondagen en Juttersmarkt

18.00 - 20.00 uur
14.00 - 16.00 uur
11.00 - 14.00 uur
14.00 - 16.00 uur
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Planmatig onderhoud Langestraat
Woningstichting besteedt veel zorg aan het onderhoud
van haar woningen. Dat strekt verder dan eens per jaar
een likje verf aan de buitenkant. “Vorig jaar bleek tijdens
het onderhoud dat de kozijnen in de Langestraat toch in
slechtere staat waren dan we eerst dachten. We zijn
toen gestopt met het schilderwerk en nu worden alle
kozijnen vervangen”, vertelt Frans Dijkhuis, project
opzichter bij Woningstichting. De vervanging van de
kozijnen wordt gecombineerd met onder andere asbest
verwijderen en betonherstel. “We zijn 17 maart
begonnen en half september moet het klaar zijn.
Het gaat in totaal om 82 woningen in vijf verschillende
types, waarbij de ene woning meer werk geeft dan de
andere, maar alles dat ’s morgens eruit gaat staat er
’s avonds weer in, ook als dat betekent dat we langer
door moeten werken”, aldus Frans.
Door het verwijderen van de kozijnen staat een groot deel van de
woning open. Bij mooi weer nog goed te doen, bij slecht weer kan
dat al gauw problemen geven. Bewoner Johan den Dulk is
tevreden over de gang van zaken. “Het is goed georganiseerd, de
werklui zijn vriendelijk, behulpzaam en gezellig. Alles gaat in
overleg, als er iets nog even anders moet, wordt het gevraagd en
als het nodig is helpen ze even met het verplaatsen van de
spullen.” Overlast geeft het project wel. “Je merkt bij zoiets pas
hoeveel spullen je hebt. Lang niet alles past in de schuur. Weken
van te voren ben je al bezig alles in te ruimen, kasten uit elkaar te
halen of te verplaatsen.” Afdekzeil en platen voor op de grond en
de trap worden keurig aangeleverd. In de werkwoning is iedere
dag tussen half twee en twee uur gelegenheid voor bewoners om
vragen te stellen.

Frans: “Twee weken van te voren ben ik bij alle mensen thuis
geweest om uitleg te geven en keuzes door te spreken zoals de
breedte van de vensterbank. De panelen worden in het geheel
geplaatst, dat scheelt, maar al het werk eromheen moet achter
elkaar door kunnen.” Uitvoerder Fred van de Wolde van bouw
bedrijf Dozy is het hier helemaal mee eens. “Het zijn net trein
stellen die achter elkaar aanrijden: zodra het plaatsen klaar is,
komen de schilders er direct achteraan en daarna wordt meteen
een afspraak gemaakt voor het terug plaatsen van de kachel.”
“Een beetje onrustig is het wel en veel herrie, vooral voor de kat,
die ligt ondergedoken op de bovenverdieping”, vertelt Johan
lachend. Toch heeft hij het er graag voor over. “Het huis heeft
straks een betere ventilatie door de roostertjes en een betere
isolatie door de geïsoleerde panelen en HR++ glas”. Woningstichting is zich bewust van de overlast die deze werkzaamheden met
zich meebrengen. Wie de overlast liever helemaal ontloopt mag
daarom bij de Wienerhof gaan zitten. “Kopje koffie erbij, lunchje
op onze kosten en rustig even wat lezen bijvoorbeeld. We bieden
het iedereen aan, maar alleen een paar ouderen maken gebruik
van deze mogelijkheid”, aldus Frans. Bij de oplevering krijgen de
bewoners een bloemetje van Woningstichting en na ongeveer
twee maanden krijgen zij een lijst thuis waarop klachten, opmerkingen en een rapportcijfer gegeven kan worden.

Vrijwilligers Fort Dirks Admiraal
De bunkers weer zichtbaar maken en het gebied rond Fort Dirks
Admiraal opknappen tot een mooi recreatiegebied, dat is wat
initiatiefnemer Ronald Koopman en zijn team voor ogen staat.
De kernploeg bestaat behalve Ronald uit vier personen,
Michel de Vries, Ronald Kingma, Chris Nuijens en Gerrol Jamanika.
“We regelen alles zelf, als er een graafmachine nodig is dan huren
we die. Op dit moment wordt het linkerdeel uitgegraven en binnen
zijn de geschutsbeddingen en de vuurleidingbunker schoon
gemaakt”, aldus Ronald Koopman. Voor de kosten van de
graafmachine konden de initiatiefnemers gelukkig een beroep
doen op gelden uit het Convenant Wijkaanpak Plus het potje dat
de gemeente en Woningstichting vullen en beheren. In de bunkers
moet een informatiecentrum komen. “We willen de hele geschiedenis laten zien van Fort Dirks Admiraal en wat er allemaal
ingezeten heeft, zoals scouting en de carnavalsvereniging”,
aldus Michel de Vries.

in de toekomst boompjes planten en picknicktafels neerzetten en
aan het water komen vissteigertjes”, laat Ronald Kingma weten.
De aanzet tot al deze noeste arbeid is een grote betrokkenheid
van de mannen bij dit gebied. “We zijn hier opgegroeid,
het was ons speelterrein en we zagen het steeds verder achteruit
gaan. Dat moet je niet willen. We hadden echt zoiets van,
als je er nog wat aan wilt doen, moet het nu gebeuren”, vertelt
Ronald Koopman met passie. De enige die niet is opgegroeid in
Tuindorp is Gerrol. “Ik ben 25 jaar geleden in Den Helder komen
wonen en ben besmet geraakt”, vertelt hij lachend. Met name de
historie van het fort trekt hem enorm aan. “Het hoort bij de
geschiedenis van de stad, dat kun je niet verloren laten gaan.”
Bij bepaalde klussen krijgen de mannen hulp van andere
buurtbewoners. “Maar inmiddels ook al van mensen buiten
Tuindorp”, aldus de mannen die Den Helder en in het bijzonder
het fort een warm hart toedragen.

Rondom de bunkers en het fort realiseren zij stap voor stap een
recreatiegebied. “Het voetbalveld voor het fort moet weer een
echt voetbalveld worden. In het wandelgebied rondom willen we

Lees meer over de historie van Fort Dirks Admiraal op
www.wsdh.nl/over-ons/Artikelen-Woonmagazine

Luxe woningen voor een sociale huurprijs

| BINNEN DE LINIE |

Nieuwbouw in Tuindorp

15

In het voorjaar van 2015 starten de eerste werkzaamheden van de nieuwbouw in Tuindorp.
Binnen een jaar tijd verrijzen in Tuindorp 21 nieuwe sociale huurwoningen. De huurders krijgen
op de begane grond een ruime woonkamer met ‘hossie’ (aanbouw) en op de bovenverdieping
drie ruime slaapkamers en een badkamer. Er gaat ook nog een vast trap naar de zolderverdieping.
Het bijzondere van deze door KAPITEIN JACOBS KAPITEIN ARCHITEKTEN ontworpen woning is de
transformatiemogelijkheid: wanneer de huurder
slecht ter been wordt en gelijkvloers wil wonen,
is dat mogelijk. In de woonkamer maakt
Woningstichting dan een slaapkamer en het
‘hossie’ wordt badkamer. De hele beneden
verdieping is dan rolstoeltoegankelijk te bewonen.
Heeft u interesse in deze woningen?
Neem contact op met Woningstichting
(0223) 677677
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Bibliotheek wordt begrip in den helder
School 7 wordt een
moderne bibliotheek.
Directeur Mannes Westra
kijkt uit naar de dag dat de
nieuwe bibliotheek klaar zal
zijn. “De functie van een
bibliotheek is aan het veran
deren, het moet zich zelf
opnieuw uitvinden. In dit
digitale tijdperk krijgt de
bieb steeds meer een gids
functie, want alles is wel op
internet te vinden, maar
niet alles is betrouwbare
informatie”, aldus Mannes.
Dat de Digitale bibliotheek de lokale bieb
zal vervangen of het E- book het fysieke
boek laat verdwijnen, betwijfelt hij.
“Natuurboeken, romans maar zeker ook
boeken over lijfstijl en historie worden toch
het liefst van papier gelezen. Onderzoek
wijst uit dat nog altijd door 70% van de
lezers voor het fysieke boek wordt
gekozen.”

Het draait echter in de bibliotheek al lang
niet meer alleen om het uitlenen van
boeken. “De bibliotheek transformeert
steeds meer naar een ontmoetingsplek
waar je rustig een krantje kunt lezen, kop
koffie drinkt en gezellig kunt kletsen. Het is
een vrijplaats voor iedereen, van ZZP’ers
die voor even een werkplek zoeken tot
scholieren. De bibliotheek krijgt ook steeds
meer wifispots. Het concept van School 7
is dat het een centrum van ontwikkeling zal
zijn voor educatie, ontplooiing en erfgoed.”
De Helderse Historische Vereniging krijgt
een eigen afdeling in School 7, maar ook
de samenwerking met de Volks Universiteit
wordt versterkt. “Dat past helemaal in het
concept waarbij alle drie de poten bij
elkaar komen. In de nieuwe bibliotheek
komen ruimtes waar cursussen gegeven
zullen worden. In het oude deel van School
7 komt de Helderse Historische Vereniging,
in het nieuwe deel de collectie boeken en
de werkplekken, maar ook studieplekken
voor scholieren”. Een nog aan te boren
onderdeel hierin is huiswerkbegeleiding.
“Daar zou de bibliotheek een prima plaats
voor zijn. We streven naar een openstelling
van 10.00 uur tot 22.00 uur. We moeten
nog veel in detail uitwerken, maar de basis
ideeën zijn er.”

Nadrukkelijk stelt Mannes dat de bibliotheek in School 7 kosten neutraal wordt
gebouwd. “Het is beslist niet zo dat we de
gemeente op kosten jagen. Dat komt mede
door de deal die we hebben met Woningstichting die eigenaar blijft van het pand. We
behouden op deze manier een historisch
gebouw en het onderhoud is beslist niet
meer dan we in het huidige onderkomen
hebben.” Een blik in de toekomst durft
Mannes wel aan. “Over tien jaar zal School
7 zich bewezen hebben en een begrip in
Den Helder zijn, een plaats waar mensen
alles kunnen vinden en waar de hele dag
door activiteiten zijn.”

Bezoek de modelwoning

Rozenhout
Kom langs en bekijk de volledig ingerichte modelwoning van Rozenhout.
U krijgt hier een goede indruk van de ruimte en mogelijkheden die deze
woningen bieden. Maak een afspraak met Coltof Makelaardij om rustig
de modelwoning te bezoeken.
Rozenhout bestaat uit zeven royale herenhuizen met elk drie ruime
verdiepingen (met uitzonderlijk hoge plafonds), veel grote raampartijen
met bijbehorende lichtinval, een diepe, beschutte, zonnige stadstuin met
bergruimte en een overdekte parkeerplaats op afgesloten eigen terrein.
Prijsklasse van de woningen is van € 225.000,- tot € 254.000,- v.o.n.
Projectwebsite & Open Huis
Meer informatie vindt u op de projectwebsite: www.rozenhoutwonen.nl

Twee modelappartementen

Keizersbrug
Om u te inspireren zijn er twee appartementen met een unieke indeling
volledig ingericht. Elk modelappartement straalt een eigen stijl en sfeer uit.
Maak een afspraak met de makelaars van Jongewaard Meijer om zelf de
modelappartementen te bekijken.
Keizersbrug bestaat uit elf luxe appartementen, verdeeld over de bovenste
vier bouwlagen. Bij elk appartement hoort een eigen parkeerplaats in een
afgesloten parkeercarrousel.
Daar staat de auto veilig geparkeerd. De appartementen variëren in
prijsklasse van € 214.750,- tot € 437.500,- v.o.n.

| STADSHART |

Verkoop en meer informatie
Er zijn inmiddels 3 appartementen verkocht en er zijn opties op een bedrijfsruimte en een 4e appartement. Badkamer en keuken zijn
nog naar eigen smaak in te richten. Meer informatie vindt u op de projectwebsite : www.keizersbrug.nl

Sierlijk metselwerk

Kop Beatrixstraat
Aan de kop van de Beatrixstraat - tussen de Westgracht en
Molenstraat - in het stadshart van Den Helder, dichtbij alle
voorzieningen, staat een statig pand met koopappartementen,
zorgwoningen en winkelruimten. Het speels vormgegeven pand
varieert van drie tot vijf woonlagen.
Appartement uitgelicht
Op de 3e en 4e verdieping van dit prachtige gebouw bevinden zich drie
ruime 3 kamer koopappartementen met lift. Alle drie beschikken over
een groot dakterras, variërend van 65 m² tot 93 m², met uitzicht over
het stadshart van Den Helder. De bergingen (ca. 4 a 5 m²) bevinden
zich op de begane grond.
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Verkoopprijzen en meer informatie
De verkoopprijzen variëren van € 242.000,- tot € 265.000,- v.o.n. Voor meer informatie over de koopwoningen kunt u contact opnemen
met Jongewaard-Meijer Makelaars, telefoonnummer (0223) 612230.
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Doorbraak Marsdiepstraat
De flats aan het eind van de Marsdiepstraat in Nieuw Den Helder
zijn door Woningstichting Den Helder voorzien van een doorgang.
“Dat is wel zo mooi, je hebt dan niet meer zo’n lange aaneengesloten rij”, vindt Ceciel Stemkens. Zij woont sinds vier jaar in de
flat en is blij met de nieuwe aanpassingen.
Thijs en Lies Mooij wonen al 46 jaar in de Marsdiepstraat.
“We zien het steeds verder opknappen, eerst met het Duinplan
en De Zeester voor de deur en nu de doorbreking en vergeet niet
de bredere balkons die we hebben gekregen. Dat scheelt letterlijk
de helft”, laat Thijs enthousiast weten. “zo’n breder balkon heeft
ook nog het voordeel dat mensen nu niet meer vlak langs de flat
kunnen fietsen. Dat was soms best gevaarlijk als je de flat
uitkwam”, vult Lies aan. De buren zijn het erover eens dat het
enorm opknapt. “Dat geldt eigenlijk voor de hele buurt, het is
steeds rustiger geworden hier, alles bij elkaar is het puur opgeknapt”, zegt Thijs. Dat de bouw voor de nodige overlast heeft
gezorgd, nemen ze voor lief. “Dat was maar tijdelijk en dan heb je
er wel iets moois voor terug”, aldus Lies.

Zicht op de duinen en hulp naast de deur

Nieuwbouw naast de
Groene Vecht

In overleg met zorggroep Tellus bouwt Woningstichting 21 zeer
energiezuinige sociale huurwoningen aan de Vechtstraat.
De woningen zijn met voorrang bestemd voor mensen met een
lichte zorgvraag. Bijzonder aan deze woningen is de Scandinavische ‘look’ en de zee van ruimte, zowel in als rond de woning.
De huurders krijgen op de begane grond een ruime woonkamer,
een slaapkamer en een badkamer. En op de bovenverdieping een
tweede slaapkamer. Maar de bovenverdieping is zo ruim dat op
verzoek van de huurder daar ook gemakkelijk drie slaapkamers
en een tweede badkamer gerealiseerd kunnen worden.
BBHD Architecten ontwierp de woningen. Wilt u op de hoogte
blijven van de voortgang van het project. Meldt u zich dan
vrijblijvend aan voor de nieuwsbrief (0223 677677).

De droom van Jill Voysey en Carla Nas inmiddels werkelijkheid

| NIEUW DEN HELDER |

Tuin van Overvloed

Ook geïnteresseerd in een stukje grond in de Falga tuinen?
Neem contact op met Woningstichting (0223) 677677.
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“De tuin heeft feitelijk hetzelfde doel als de weggeefwinkel. Beide vallen onder stichting Overvloed. Wat de één teveel heeft kan de
ander goed gebruiken, dus waarom niet delen in plaats van weggooien. We adopteren de grond van Woningstichting en behalve ons
deel kan iedere bewoner een kavel nemen om iets te planten en te verzorgen”.
Jill neemt de natuurlijke pluktuin onder haar hoede. “Je moet daarbij niet denken aan grote bloemen op lange stelen, maar mooie kleine
bloemen die je mag plukken. Behalve bloemen komen er picknicktafels te staan, een terras en een modderpoel waar kinderen lekker
kunnen wroeten. De tuin is namelijk niet alleen om in te werken,
maar ook een plek om elkaar beter te leren kennen”, vertelt Jill
enthousiast. Tussen de bloementuin en de groentetuin komt een
gereedschapsschuurtje te staan waar iedereen gebruik van kan
maken. “En een doorloop van de bloementuin naar de groentetuin.
De opzet van de tuin is ecologisch, dus zonder gif en bij de
beplanting rekening houdend met vogels en vlinders”, vult Carla
aan. De opbrengst wordt verdeeld onder vrijwilligers die er werken.
Groenten die overblijven worden niet weggegooid maar weggeven
aan omwonenden.
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Repaircafe reuze handig
Via zijn zoon hoorde Harry Scharloo over plannen voor het
oprichten van een Repaircafé. Voortvarend ging hij aan de slag en
binnen de kortste keren had hij vijf mannen om zich heen,
allemaal met de nodige technische kennis en bereid als vrijwilliger
de handen uit de mouwen te steken. “Via stichting Present
kwamen we in deze flat in Heiligharn. Het café gedeelte is van
Samen Sterk, daar mogen we ook gebruik van maken”, vertelt
Harry enthousiast. Goed gereedschap is het halve werk en het
Woonconvenant stelde een budget ter beschikking waarmee het
nodige kon worden aangeschaft. Iedere dinsdag en donderdag
vanaf half twee kan iedereen in het Repaircafe terecht. “Dat kan
voor allerhande klussen, heel eenvoudig een stok opnieuw aan
een bezem zetten of een snoer uit de knoop halen tot het
repareren van tv en computer”. In principe is het de bedoeling dat
mensen naar het cafe komen. “Maar soms maken we een
uitzondering. Voor mensen die echt niet kunnen komen, klaren we
de klus aan huis. We zijn erg sociaal allemaal”, vertelt Harry
enthousiast. Fietsen en wasmachines worden niet gerepareerd.
Mede door de verspreiding van een brief weten bewoners het
Repaircafe inmiddels te vinden. Eén van de tevreden klanten is
Dan van Ginkel. “Het is prachtig dat ze dit hebben opgezet en de
mannen doen echt hun uiterste best om alles weer heel te
krijgen”, zegt Dan. Naast het repareren van spullen is iedereen
welkom voor een kop koffie en een praatje. “Het is tenslotte ook

| DE SCHOOTEN |

een ontmoetingsplek”, aldus Harry.

Hebt u zelf een idee, bent u handig en wilt u ook meedoen
om dit project te laten slagen, schroom dan niet en kom langs.
Wij kunnen iedere handige vakman of -vrouw gebruiken.
Voor verdere inlichtingen kunt u bellen met H. Scharloo Sr.,
Heiligharn 206, telefoon: (0223) 635309
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De Repaircafe is in samenwerking met Wijkaanpak Plus,
Stichting Present en een groep vrijwilligers mogelijk gemaakt.
De reparatieploeg bestaat uit de heren
G. Blazer, K. Budde, G. Kok, J. Halfmouw en H. Scharloo Sr.
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Kelvin Nebbeling koopt woning in
Willem-Alexander Hof
‘Dit was een uitgelezen kans’
Kelvin Nebbeling (26) uit Julianadorp is over ongeveer een jaar één
van de eerste bewoners van de nieuwe wijk Willem-Alexander Hof.
De 26-jarige technisch medewerker bij de Koninklijke Marine
tekende in mei een koopcontract voor een rijtjeswoning van het
type Amalia.
,,Dit was een uitgelezen kans”, laat Kelvin vanaf een marineschip
opgetogen weten. Tot begin september is hij op anti-piraterijmissie voor de kust van het Afrikaanse Somalië.
Kelvin woont nog thuis bij zijn ouders. Via de ouders van zijn
vriendin hoorde hij eind vorig jaar over de nieuwbouwplannen in
zijn dorp.
Kelvin: ,,Zij waren op de open avond en kwamen heel enthousiast
terug. Ik heb folders aangevraagd en ben me er in gaan verdiepen.”
Ook hem sprak de opzet van Willem-Alexander Hof direct aan:
,,Een hele nieuwe wijk in mijn eigen dorp! Mooie huizen met tal
van opties en veel flexibiliteit en financieel uitstekend haalbaar op
basis van mijn salaris.”
Met een aantrekkelijke starterslening van € 30.000,- kon Kelvin de
tussenwoning kopen voor iets meer dan € 120.000,- v.o.n. ,,Een
perfecte kans om te starten op de woningmarkt.”
Opties
Hij maakte volop gebruik van extra opties, zoals een luxer toilet en
een zelf uitgekozen keuken. Ook in de badkamer liet hij enkele
aanpassingen in het ontwerp aanbrengen. ,,Dat had vooral
praktische redenen.”

| julianadorp |

In naam des Konings
Woningstichting in het gelijk gesteld over de
bijdrage tuinonderhoud
Een bewoner van het woongebouw Buitenveld te Julianadorp had
bij de huurcommissie een verzoek ingediend om het voorschotbedrag voor het tuinonderhoud op een lager bedrag vast te
stellen. Als reden gaf de bewoner dat hij geen zicht op de tuin
heeft en het een openbaar gebied zou zijn. De uitspraak van de
huurcommissie was dat het voorschotbedrag met 50% verlaagd
moest worden.
Woningstichting was het hier niet mee eens en heeft de zaak bij
de kantonrechter aangebracht. Anders dan de huurcommissie ziet
de kantonrechter geen grond of rechtvaardiging om de bijdrage
van de bewoner te halveren. De beslissing van de kantonrechter
is dan ook dat de bewoner net als alle andere huurders het
volledige voorschotbedrag van het tuinonderhoud moet betalen.
Lees meer over de uitspraak onderhoud tuin op
www.wsdh.nl/over-ons/Artikelen-Woonmagazine

Kelvin komt over ruim een jaar te wonen aan de Koningin Máximalaan, in een blok van vier woningen. In eerste instantie alleen,
naderhand zal zijn vriendin bij hem intrekken.
Een woning op een kavel van 122 vierkante meter en de tuin op
het zuiden. Precies zoals hij dat wilde: ,,Ik had drie woningen als
opties uitgekozen. De beide eerste werden gekocht door anderen.
De derde kwam beschikbaar voor mij. Prima toch!”

Kelvin Nebbeling tekende als eerste het koopcontract voor
zijn woning in Willem-Alexander Hof.
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