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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
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Huurders, dank, voor uw positieve waardering !
‘Woningstichting Den Helder beste grote corporatie van het land’

Tevreden huurders
Woningstichting ontvangt een 7,7 als rapportcijfer van haar
huurders en vertrokken huurders voor haar kwaliteit van dienstverlening. Dit blijkt uit een grote telefonische enquête van Aedes
onder huurders en vertrokken huurders van diverse woningcorporaties. Het onderzoek richtte zich op hoe tevreden huurders zijn
over oplevering van de woning, snelheid en kwaliteit van uitvoeren
reparaties, waardering van de huurder over dienstverlening bij
niet-dagelijks onderhoud en de tevredenheid bij vertrokken
huurders.

Huishoudboekje op orde
Aedes concludeert dat Woningstichting haar financiële huishouding goed op orde heeft en geen onnodig zware bedrijfslasten
draagt. Met slechts € 805 aan overheadkosten per woning werkt
Woningstichting zeer efficiënt. Dit blijkt uit de door Aedes
opgevraagde financiële gegevens over Woningstichting van het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het Centraal
Fonds Volkshuisvesting (CFV).

Foto: Druktemaker Media

Woningstichting Den Helder is de beste grote corporatie van
Nederland. Als enige corporatie met meer dan 10.000 verhuureenheden scoort Woningstichting zeer goed op zowel de kwaliteit
van de dienstverlening als op de kwaliteit van de bedrijfsvoering.
Voor beide categorieën krijgt Woningstichting een ‘A’, een score
die aangeeft dat Woningstichting binnen de kopgroep van
deelnemende corporaties zit. Dit presenteerde Aedes, de
brancheorganisatie van woningcorporaties, op 25 november in
het rapport Aedes Benchmark. Doel van het onderzoek is om de
samenleving een betrouwbaar en vergelijkbaar beeld te geven van
de kwaliteit en efficiency van de corporatie.

Vertrouwen in de toekomst
“Het resultaat laat zien dat Woningstichting een goede balans
vindt tussen financiële mogelijkheden en de verwachtingen van
onze huurders. Onze medewerkers zijn met recht trots op dit
resultaat. Het sterkt ons in het voortzetten van de ingeslagen weg
van het splitsen van Woningstichting in twee gelijkwaardige delen.
Een deel die de taken van een klassieke woningcorporatie
uitvoert. En een woonbedrijf dat grootschalig investeert in
nieuwbouw in binnenstad en de wijk Nieuw Den Helder. Alleen zo
kunnen we ons beleid voor Den Helder en haar inwoners verder
blijven uitvoeren.”, aldus Peter Kramer, financieel directeur
Woningstichting.

Zonne-energie op maat

| ALGEMEEN |

Milieubewust leven kan op vele manieren. Eén ervan is
het aanbrengen van energiebesparende voorzieningen in
woningen. Woningstichting Den Helder zet zich daar
graag voor in. Onder de naam Zon Den Helder krijgt u de
mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen op het dak
van uw woning. Samen met Ecorus bepaalt u hoeveel
zonnepanelen nodig zijn.
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Arthur van Zon is een van de huurders die zich als eerste opgaf
voor het plaatsen van zonnepanelen op zijn huis. “Samen met
Stichting Huurdersbelang van Woningstichting ben ik vier jaar
geleden begonnen me sterk te maken voor zonne-energie. Op
jaarbasis bespaar ik door het plaatsen van Zonnepanelen 25% op
elektra, dat vind ik behoorlijk veel”, aldus de heer Van Zon, bij wie
inmiddels acht zonnepanelen op het dak liggen. “Dat wordt
allemaal keurig berekend. Ecorus gaat uit van je normale gebruik,
want het rendement van de panelen mag niet meer zijn dan dat,
anders kost het meer dan het oplevert. Zo heeft mijn buurman
bijvoorbeeld negen panelen nodig.” Het aanbrengen van de
panelen was in enkele uren voor elkaar. “Officieel staat in de
folder binnen een dag, maar bij mij kwamen ze ’s morgens om
10.00 uur en om 12.00 uur was alles gemonteerd en draaide het
al”, aldus de tevreden bewoner die de stap naar zonnepanelen
omschrijft als een heel goede stap.
Kijk voor meer informatie op www.zondenhelder.nl
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Woonenergie
Eind oktober ontvingen de huurders van Woningstichting Den
Helder een mailing van WoonEnergie, de energieleverancier die
vanuit een collectief voor woningcorporaties huurders energie
voor een zeer concurrerend tarief aanbiedt. WoonEnergie is een
initiatief van branchevereniging AEDES en garandeert dat haar
prijzen altijd bij de top-3 goedkoopste zitten.
Bij een mailing eerder dit jaar ontvingen de huurders van Woningstichting een uitnodiging om de inloopmiddag van WoonEnergie op
3 november 2014 op het Woonplein van Woningstichting te
bezoeken. Dit bleek een succes te zijn. Tientallen huurders
kwamen langs op het Woonplein voor meer informatie.

2 of 3 jaar. Voor elke looptijd geldt een vast tarief. Zo weten
klanten zeker dat ze niet te veel betalen. Met een vast tarief kiest
men voor zekerheid, profiteert van een voordelig tarief, waarvan
men zeker weet dat deze gedurende de looptijd van de overeenkomst niet wijzigt, ook al stijgen de marktprijzen wel.
WoonEnergie biedt ook nog een product met een onbepaalde
looptijd en een variabel tarief: het modelcontract. De variabele
tarieven voor stroom en gas worden twee keer per jaar aangepast
aan de op dat moment geldende marktomstandigheden.

Klanten kunnen kiezen uit overeenkomsten met een looptijd van 1,

Doordat WoonEnergie gebruik maakt van het collectief aan
woningcorporaties kunnen ze de prijzen laag houden, een
aanbieding die Woningstichting Den Helder haar huurders niet wil
onthouden. Wilt u meer informatie over WoonEnergie dan kunt u
kijken op de website www.woonenergie.nl of gratis bellen naar
0800-1466.

Modeltreinen in de
projectwinkel Stadshart

De treinmaquettes blijven tot halverwege januari te bezichtigen in
de projectwinkel. Begin 2015 verhuist de projectwinkel Stadshart
naar een nieuwe locatie.

De Museum Winkel (zijkant gebouw 39) is geopend op:
• donderdag van 12.00 tot 20.00 uur
• vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur
• zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur
Website Museum Winkel: www.modeltreinenenmeer.nl
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In de projectwinkel Stadshart (Beatrixstraat 66-68) kunt u sinds
november prachtige maquettes uit de Museum Winkel van Marcel
Duyzer bewonderen. Mooie winterse landschappen met huisjes,
poppetjes en een treintje spreken erg tot de verbeelding. “December 2013 realiseerde ik mijn jongensdroom en opende ik de
Museum Winkel op Willemsoord. Je kunt hier van alles krijgen op
het gebied van modeltreinen, modelhuisjes, poppetjes, bomen en
modelschepen van Billingboats.” aldus de enthousiaste Marcel.

Digitaal indienen van reparatieverzoeken

‘Mijn Woningstichting’ is het online klantportaal van Woningstichting Den Helder waar zoekenden kunnen reageren op het
woningaanbod en huurders reparatieverzoeken kunnen indienen. Ook kunnen klanten hier hun contactgegevens zoals
telefoonnummer of e-mail adres eenvoudig wijzigen.
Door gebruik te maken van dit online klantportaal hoeft u
reparatieverzoeken aan uw woning niet langer telefonisch door
te geven. U logt eenvoudigweg in, dient het reparatieverzoek in

en kiest een afspraakmoment dat u goed uitkomt. Vanzelfsprekend kunt u uw reparatieverzoek ook nog steeds telefonisch
doorgeven. Wij adviseren om spoedeisende verzoeken
altijd telefonisch aan ons door te geven. ‘Mijn Woningstichting’
is een extra mogelijkheid om zonder wachttijden snel en
eenvoudig contact met Woningstichting te leggen.
Alle huurders hebben inmiddels hun inloggegevens per brief
ontvangen. Mocht u de brief niet meer hebben dan kunt u deze
altijd opnieuw opvragen via ons klantcontactcentrum. Belt u
daarvoor tijdens kantooruren naar (0223) 677677.
U kunt natuurlijk ook e-mailen naar info@wsdh.nl.
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Onze woningzoekenden konden er al langer gebruik van maken,
maar sinds deze zomer kunnen ook onze huurders inloggen bij
‘Mijn Woningstichting’.
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Jacqueline van Dongen
wethouder
Stadsontwikkeling
en -beheer voor
de Stadspartij
in Den Helder

Wie is zij, wat doet zij, wat wil zij? Woonmagazine
vroeg het haar en sprak met een bevlogen wethouder die recent vanuit Dordrecht naar Den Helder
toog en inmiddels een woning in het stadshart
bewoont. ”Een kans om de concretisering van het
uitwerkingsplan op de voet te volgen”, aldus de
wethouder die zichzelf als ‘stadsmens’ typeert.
Voordat ze haar ja-woord aan de stad gaf ging ze
sfeer proeven. De maritieme sfeer viel gelijk op.
“Hoe kan het anders in een stad die aan drie kanten
door zee omgeven wordt en een historische werf
binnen haar grenzen heeft”. De eerste tijd kon zij ‘in
cognito’ een praatje maken met de inwoners. “ik
ontmoette open, toegankelijke mensen die gewoon
zeggen waar het op staat. Toen wist ik dat dit de
stad was waar ik mijn voetafdruk wil achterlaten”.

De wethouder werkt graag samen met de inwoners. “Als
gemeente moet je goed luisteren wat de inwoners precies willen
en als het enigszins mogelijk is hun wensen honoreren. De
inwoners moeten zich prettig voelen in hun stad, trots zijn op hun
stad. Het Convenant Wijkaanpak Plus is een goed voorbeeld van
hoe met relatief geringe bedragen in korte tijdsbestekken
initiatieven van de inwoners
concreet kunnen worden. Zo’n klein
project kan de aanzet zijn om meer
positieve dingen in een buurt of wijk
op gang te brengen. We gaan naar
een tijd waarin inwoners elkaar
nodig hebben om dingen voor
elkaar te krijgen, zelforganisatie
wordt belangrijk”, aldus de
wethouder, “dit kenmerkt het begrip
samenleving, de gemeente is er om
die ontmoetingen te faciliteren”.

De maritieme sfeer viel gelijk op
Hoe kan het anders in een stad
die aan drie kanten door zee
omgeven wordt

gewassen en recepten worden er uitgewisseld. Dat brengt
inwoners dichter bij elkaar. Laten we vooral zuinig zijn op onze
open, tolerante samenleving. Dat houdt ook in dat we met elkaar
duidelijke regels moeten stellen en naleven. Goede afspraken en
rekening houden met elkaar vormen de basis voor een prettige
samenleving!”

Kies uw Kleur
Het bezit van Woningstichting is gevarieerd van kleur, maar
de traditionele kleuren als groen, blauw en rood, in combinatie met gebroken wit komen het meeste voor.
Wie kiest de Kleur?
Dat hangt er van af.
• Het kleurenpalet van een nieuwbouwcomplex is de keus van
de architect, die zorgvuldig ontwerp, omgeving en kleur op
elkaar afstemt. Dit palet wordt tenminste nog twee schilderbeurten herhaald.
• Bij een complex dat een grootschalige aanpak ondergaat
maakt een projectcommissie (hierin zitten voornamelijk
bewoners van het betreffende complex) een kleurkeus. Ook dit
palet wordt tenminste nog twee schilderbeurten herhaald.
• Alleen wanneer het palet wijzigt, dat gebeurt op z’n vroegst bij
een derde schilderbeurt na nieuwbouw of een grootschalige
aanpak, wordt een keus aan de huurders voorgelegd.
Deskundige medewerkers van Woningstichting selecteren een
aantal kleurencombinaties. Daaruit kiest de betreffende
wijkcommissie zo mogelijk vijf combinaties. Deze vijf combinaties legt Woningstichting vervolgens voor aan de huurders van
het betreffende complex. Het hangt van het complex af of deze
huurders een kleur mogen kiezen voor hun individuele woning,
dan wel dat zij een stem mogen uitbrengen (meeste stemmen
gelden!) op een kleur of kleurencombinatie voor het gehele
complex. Dit laatste is in ieder geval van toepassing op
appartementcomplexen, maar ook historisch waardevolle
complexen lenen zich niet voor vijf verschillend gekleurde
voordeuren naast elkaar.

| ALGEMEEN |

Eén van de grote herstructureringsprojecten, waarbij gemeente en
Woningstichting samen optrekken,
is het stadshart. Het stadshart
heeft een achterstand in te halen en is tegelijk van economisch
belang. Een goede verbinding tussen het stadshart en de Oude
Rijkswerf is daarbij van cruciaal belang. Daar moeten we dus
goed over nadenken. De verbinding moet door bewoners en
bezoekers van het stadshart vooral ‘logisch’ voelen. Nu is die
verbinding nog niet zo vanzelfsprekend”.
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“

Naast het stadshart blijft aandacht voor de verschillende woonwijken noodzakelijk. “Afgelopen zomer sprak ik met diverse
inwoners, onder meer in Nieuw Den Helder. Daar leven mensen
met verschillende culturele achtergrond en met verschillende
wensen. Mooi om te zien was dat in de tuinen van het wachtend
landschap die verschillende culturen elkaar ontmoeten. Tips over
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Gesprek

Het Boelhuys: Klant is Koning
‘Iedereen is van harte welkom, van klant met kleine tot grote
beurs. We staan voor iedereen klaar en wij willen alle klanten met
een tevreden gevoel naar huis laten gaan.’ geeft Patricia Brienesse, coördinator bij het Boelhuys, aan. ‘Bij ons koop je geen
tweedehands rommel maar goede spullen, van speelgoed tot
klein huishoudelijk apparatuur. Alles is getest door het Repaircafé,
met zorg schoongemaakt en netje geëtaleerd in de winkel. Als de

klant het wil pakken we het ook nog in. Bij ons in de klant nog
echt koning.’ vervolgt Patricia. Met trost laat Patricia de winkel
zien met nieuw op de tweede etage een afdeling met kinderspeelgoed en boeken. ‘Met hulp van vele vrijwilligers hebben we
dit pand verbouwd tot een mooie winkel met een ruim aanbod.’
Lopend door de winkel valt op dat het een drukte van jewelste is.
Naast rondstruinende klanten maken drukwerkende jongeren in
de winkel de boel aan kant. Het zijn de 3e jaars stageleerlingen
van het praktijkvak detailhandel die hier op donderdag de winkel
bemannen. Onder begeleiding van leerkracht Lisa van Ravenzwaaij van De Pijler en stagiair Romy Sunter van het ROC doen de
leerlingen praktijkervaring op in het Boelhuys. ‘De leerlingen
werken hier echt met klanten en maken kennis met alle werkzaamheden in een winkel. Ze lappen ramen, maken spullen
schoon, ruimen de schappen in en bemannen de kassa. Met deze
ervaring dient het vinden van een baan in de maatschappij een
stap dichterbij te komen. De leerlingen lopen een jaar stage en je
ziet ze groeien in hun werk. Deze ervaring in echte ‘setting’ is
goed voor de ontwikkeling van de sociale vaardigheden’ aldus

Lisa. De in 2013 opgestarte samenwerking werkt naar volle
tevredenheid, zowel het Boelhuys als De Pijler zijn zeer tevreden.
Romy ziet dat de leerlingen steeds meer werkzaamheden
zelfstandig uitvoeren en de klanten beter te woord staan.
De leerlingen Cain (14 jaar) en Giovani (16 jaar) lopen al weer even
mee in het Boelhuys. Cain helpt vandaag bij het opruimen van
nieuwe artikelen en Giovanni maakt net binnengekomen spullen
schoon voor de verkoop. ‘Ik vind het erg leuk om hier te werken,
vooral de omgang met klanten en het werken aan de kassa. Het
loopt lekker en ik vind het fijn om samen te werken’ geeft Cain
aan. Voor Giovani zijn vooral de zelfstandige klussen een uitdaging: ‘Laat mij maar lekker mijn gang gaan met de schoonmaakklussen.’
Op zoek naar goederen en vrijwilligers
Het Boelhuys is op zoek naar goederen voor de verkoop. Zakken
textiel, schoenen, witgoed, huisraad, fietsen, audioapparatuur,
keukenspullen, het is allemaal welkom. Uw goederen kunt u
afgeven op woensdag en vrijdag tussen 10.00 en 12.00 aan de
Pastoor Koopmanweg 23 (recht tegenover kantorenpand Meetpoint en direct naast houthandel Pontmeyer). Voor meer informatie en voor het ophalen van uw spullen kunt u bellen met
06-21152171.

Kringloopwinkel het Boelhuys is opgericht in het voorjaar van
2013 met het doel een financieel fundament te leggen onder
Stichting Present Den Helder & vestiging Texel. Opbrengsten
uit de winkel komen dan ook ten goede aan de projecten van
Stichting Present. Door deze constructie hoopt Stichting
Present het vele goede werk dat zij voor de armsten van Den
Helder doet te kunnen blijven doen. Woningstichting ondersteunt dit initiatief door gratis het pand ter beschikking te
stellen. Wilt u ook als vrijwilliger in het Boelhuys aan de slag?
Kijk op hetboelhuys.nl of kom langs in het Boelhuys, Spoorstraat 71 Den helder.

Hulp aangeboden bij plezierig zelfstandig wonen!
Ouderen, gehandicapten en chronisch zieken wonen tegenwoordig zo lang mogelijk zelfstandig. Daarbij kunnen zij vaak
wel wat hulp gebruiken. Voor hulp kan een beroep worden
gedaan op WonenPlus Den Helder.
De consulenten en vrijwilligers van WonenPlus helpen graag bij
hulpvragen op het gebied van:
• informatie, advies, verwijzing, bemiddeling
• het invullen van formulieren of contacten met instanties
• kleine klusjes in huis of in de tuin
• vervoer, boodschappen, maaltijden
• alarmering en noodopvang
• verhuisservice
• kledingherstel
• computerondersteuning

• activiteiten ondernemen
• thuiskapper
• pedicure
Elke hulpvraag is welkom en op alle vragen probeert WonenPlus
snel de gewenste hulp te realiseren.
Het lidmaatschap van WonenPlus Den Helder kost € 4,00 per
maand. Mensen die in aanmerking komen voor bijzondere
bijstand kunnen mogelijk het abonnementsgeld voor WonenPlus
vergoed krijgen.
Geinteresseerd ? neem contact op met WonenPlus Den Helder
Jacob van Heemskerckstraat 1, 1782 XC Den Helder
T 088 007 52 61
E wonenplus-denhelder@stichtingdewering.nl

Wie maakt de steeg schoon ?
Stegen zijn per definitie smal. En wanneer onkruid en mos
oprukken worden ze nog smaller en bovendien glad. In dit soort
situaties komt de vraag om de hoek:
Wie is verantwoordelijk voor het ‘dagelijks’ onderhoud aan de
steeg? Het antwoord is heel eenvoudig: alle bewoners die aan de
steeg wonen.
Veel woningen van Woningstichting grenzen aan de achterzijde
aan een steeg. Hier kunnen ook woningen van particuliere eigenaren tussen staan. Deze huurders en eventuele eigenaars zijn
gebaat bij een schone steeg en put. Zij kunnen met elkaar regelen
dat de steeg regelmatig vrij wordt gemaakt van onkruid, mos,
bladeren, zwerfvuil etc.

put geloosd, de boosdoener. Ons dringend advies is NOOIT olie
of vet in een put te lozen. Deze stoffen kunt u gratis bij het
afvalbrengstation van de gemeente, Schootenweg nr 1, brengen.

In menige steeg ligt een put. Hier verzamelt zich het hemelwater.
Als de put verstopt raakt, vaak door zand of bladeren, komt de
steeg blank te staan. Soms ook is vet of olie, door bewoners in de

Als de steeg (deels) van Woningstichting is, en u ziet dat het water
niet goed weg loopt kunt u daarvoor contact opnemen met
Woningstichting. Wacht niet met bellen tot de steeg al blank staat!

Restaurant 2 Getijden
Opleidingsrestaurant van Scholen aan Zee
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Je kunt er lekker eten! Wel graag van te voren reserveren in
verband met de inkoop. Iedere gast wordt keurig opgevangen en
naar een tafel begeleid door vierdejaars leerlingen die de bediening op zich nemen. Er is keus uit twee verschillende voor-,
hoofd- en nagerechten. Andere leerlingen koken. Ze maken alles
zelf; van de sausjes bij het eten tot de koekjes bij de koffie. De
taken bij de 2 Getijden zijn verdeeld in drie verschillende groepen.
Iedere drie weken wisselen de leerlingen van taak. Groep één
staat in de keuken, groep twee in de bakkerij en groep drie doet
de bediening. Ieder jaar schrijven zo’n zeventig leerlingen in voor
deze opleiding en leren dan het gehele vak van het schoonpoetsen van het bestek tot het indekken van de tafels en het klaarma-

ken van een driegangen menu. Dit alles onder begeleiding van
drie ervaren leerkrachten. Leerling Lucas van Gemert: “Het liefst
wil ik een bakkerij waar alles dat ik bak zo de winkel in gaat en
wordt verkocht, maar als dat niet lukt vind ik bedienen ook wel
heel erg leuk”.
Wilt u een avondje uit?
Reserveer dan een tafel in de 2 Getijden.
Open: Iedere woensdagavond behalve
tijdens de schoolvakanties
(0223) 54 05 84
m.meuleman@scholenaanzee.nl
www.de2getijden.nl
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Drs. F. Bijlweg 10, Den Helder
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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. Stationsgebied, nader in te vullen
8. Horecaplein Prinsenstraat
9 Juttersplein
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)
5. VBM locatie
6. Zusterflat
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.
De projectwinkel is geopend op:
zaterdag

12.30 - 15.30 uur
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Gevelverbetering
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In navolging van de gevelverbetering van Bruna in de Keizerstraat gaan
vijf andere ondernemers uit de Keizersstraat ook hun gevel opknappen.
Samen met de nieuwbouw in de Beatrixstraat en omliggende locaties krijgt
het stadshart van Den Helder weer de uitstraling van ‘weleer’!

De schoenmaker, Keizerstraat 48

Black & Blue, Keizerstraat 44-46

Manal Ledermode, Keizerstraat 33

Combi Den Helder, Keizerstraat 63

Kop Beatrixstraat, wonen en werken
Eind 2014 nam Vrijwaard haar intrek in
het nieuwbouw-complex Kop Beatrixstraat. Vanaf 2015 trekken de eerste
bewoners in de appartementen.
Nog twee appartementen te koop
Op de 3e verdieping van Kop Beatrixstraat
staan twee appartementen te koop. Ze
hebben een oppervlakte van ca. 100 m²
met een buitenruimte variërend van 65 93 m² en een eigen berging op de begane
grond én een separate toegang aan de
Molenstraat. De appartementen bieden
een prachtig uitzicht over het stadshart

van Den Helder en kosten respectievelijk
€ 242.000,- en € 250.000,- v.o.n.
Winkellocatie aan Beatrixstraat
In de plint van de Kop Beatrixstraat staat een winkelruimte van
± 90 m² (casco) te koop voor € 180.000,- excl. btw. Huren is ook
mogelijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
makelaar.
Meer informatie:
Jongewaard-Meijer Makelaars
Telefoonnummer : 0223 - 612230
Website makelaar : www.jongewaard-meijer.nl
e-mail makelaar : info@jongewaard-meijer.nl

OPENING EXPOSITIE SCHILDERIJEN COMPLEX LYCEUMHOF
Vrijdag 7 november jl. werd in het complex Lyceumhof een
schilderijenexpositie feestelijk geopend! Hoe is deze expositie tot
stand gekomen?
Wij vonden de lange gangen in ons mooie gebouw wel wat saai
en besloten, dat daar iets aan moest veranderen. Het bestuur van
de V.V.E. Lyceumhof heeft toen een kunstcommissie in het leven
geroepen. Aangezien het bestuur goede contacten had met een
een paar bekende kunstenaressen te weten Majo Homburg en
Truus Laan is in overleg e.e.a. uitgewerkt. Het bleek dat de
gangen van Lyceumhof zich uitstekend lenen voor een expositie
van werken van die dames. Daarnaast heeft Majo Homburg een
schitterend Helders decor aangebracht op de pilaren in beide
entreehallen.

De technische commissie, aangevuld met een paar vrijwilligers,
heeft geruime tijd hard gewerkt om rails te monteren in alle zes de
gangen. Maar zie hier het resultaat: vrolijke gangen met kunst
waar bewoners en bezoekers graag naar kijken. Dat was een
feestelijke opening waardig. Woningstichting zorgde deze dag
voor heerlijke hapjes en drankjes. De stemming was uitstekend en
uiteraard waren ook de bewoners van Vrijwaard uitgenodigd. Ook
makelaar Coltof was van de partij.
Wij kunnen ons voorstellen dat u nieuwsgierig bent geworden.
Een ieder die graag eens wil komen kijken kan contact opnemen
met een van de leden van de kunstcommissie (telefoon: 0223623449).

winkelpanden Keizersstraat
De ondernemers Halfords, Black & Blue, Manal Leder Mode,
De Schoenmaker en Combi Den Helder aan Zee betalen minimaal een
derde van de kosten van de gevelrenovatie. Het overige deel investeren
Woningstichting en Zeestad uit het voor dit doel ingestelde fonds. De
wens is dat er in de toekomst nog meer ondernemers de stap gaan
zetten zodat de gehele Keizersstraat een historisch karakter krijgt.

Suisse Juwelier, Keizerstraat 26 (eigenaar dhr. Mantje)

School 7

In september sloeg Mannes Westra,
directeur Kopgroep Bibliotheken, de
feestelijke paal als startsein van de
verbouwing van School 7. Eind 2014 is de
verbouwing in volle gang. Het gebouw
ondergaat een ware metamorfose om
halverwege 2015 de deuren te kunnen
openen voor iedereen die boeken leent bij
de bieb, cursussen volgt bij de Volksuniversiteit en informatie haalt bij de Helderse
Historische Vereniging. Kopgroep
Bibliotheken zal dan haar huidige onderkomen aan het Bernardplein verlaten.

| STADSHART |

Feestelijke paal

Halfords, Keizerstraat 24

De buitenkant van de school, een gemeentelijk monument uit 1904, ondergaat een
complete restauratie. De binnenkant zal na
de ingreep volledig aan de hedendaagse
maatstaven voldoen. Zowel naast als
achter de school wordt een nieuw deel
aangebouwd. Het nieuwe gedeelte beslaat
zo’n 1700 vierkante meter en zal bouwtechnisch geschikt zijn om de zware last
van de boeken te dragen. Bodemwisselaars die 200 meter diep in de grond
worden aangebracht zullen het gebouw
duurzaam verwarmen en koelen. In het
gerenoveerde oude gedeelte komen
kantoorruimtes, cursusruimtes en een
auditorium voor lezingen.
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Gouden Anker Juwelier, Keizerstraat 27-29
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Nieuwe bestemming schoolgebouw
Voorheen huisvestte het schoolpand op de hoek Lorentzstraat –
Treubstraat de leerlingen van Praktijkschool De Pijler, maar de
afgelopen vijf jaar stond het leeg en dat kwam noch het pand
noch de buurt ten goede. Sinds september van dit jaar heeft het
voormalige schoolgebouw een nieuwe Anti- kraak bestemming.
Een groep jongeren die onderdeel uitmaakt van Esdégè Reigers-

Nieuwe geïsoleerde
daken Burgemeester
Houwingsingel

daal ontwikkelt
allerlei activiteiten in
en rond het gebouw.
“Het is een atelier
waar we een
tussenstation
bieden tussen thuis
zitten en werk. Een
veilige omgeving
waarin de jongeren
hun talenten
ontdekken en aansluiting kunnen maken
met de buurtbewoners”, vertelt projectleider Theo Zuurbier. Eerst
even voorzichtig beginnen met een handvol jongeren bleek niet
mogelijk want het enthousiasme om deel te nemen is groot.
Inmiddels zijn een twaalftal jongens en meiden al druk bezig met
het inrichten van de diverse lokalen, wordt van een sloep een
bank gemaakt en de muur van de kantine beschilderd met
levendige schilderijen. “We werken in drie stappen, eerst bouwen
we een vertrouwensband op, dan gaan we ontdekken wat de
‘Skillz’ zijn, zoals de jongeren het zelf hebben benoemd en
uiteindelijk vindt eventueel uitstroom plaats naar werk of een
studie.” De eerste aansluiting met buurtbewoners is al gemaakt.
“In het pand heeft Jaqueline Sarton een atelier waar ze keramiek
maakt, daar gaan we straks mee aan de slag. En mochten er
mensen in de buurt wonen die als vrijwilliger iets met de tuin
willen doen, graag!” Andere plannen voor de nabije toekomst zijn
samen koken en het inrichten van een expositieruimte op de
bovenverdieping.

Kamerverhuur in gebouw

Prinses Margriet

Vanaf oktober vervangt Woningstichting van een
aantal woningen in de Burgemeester Houwingsingel
de dakpannen en dakgoten. Tegelijk isoleert
Woningstichting het dak in het kader van duurzaamheid. De aannemingsbedrijven
A.Tuin, Luwi en Schaap pannendekkers voeren de
werkzaamheden uit.
Woningstichting investeerde in 2014 voor 13,3
miljoen euro in planmatig onderhoud.

De verhuur van kamers aan studenten en ROC-leerlingen is
een succes. Op dit moment zijn er geen kamers beschikbaar,
maar inschrijven is nog wel mogelijk. Zie voor meer
informatie onze website: https://www.woningstichtingdenhelder.nl/ik-wil-huren/studentenkamer/

Kunsthal 45: Den Helder Kust de Kunst
IJzingwekkend
Hoe koud de winter wordt, kunnen we nog niet zeggen, maar
’IJzingwekkend’ wordt hij in ieder geval in Den Helder. Onder de
titel ’IJzingwekkend’ exposeren jong aanstormend talent en
gevestigde namen drie maanden lang driedimensionaal werk in
Kunsthal 45. Joop Hollanders, Marijke van Wijk en Co van
Gasteren stelden de expositie samen.
Behalve hiervan passief genieten kunt u ook deelnemen aan
activiteiten rond deze expositie: een dichtersavond, workshops,
een ontmoeting tussen kunstenaars en publiek en tussen mode
en kunst. Op de website www.kunsthal45.nl vindt u actuele
informatie over de kunst, de exposanten en de activiteiten.
Kunsthal 45 is iedere donderdag tot en met zondag te bezoeken
van 13.00 tot 17.00. De toegang is vrij. IJzingwekkend loopt van
half december tot half maart. In april start de voorjaarsexpositie
Geestgrond.

Geen ruimte voor kunst in uw huis, maar wel in uw hart? Word
dan Vriend van Kunsthal 45. Steun het culturele initiatief in uw
eigen stad voor vijf jaar, voor een bedrag van € 50 per jaar (meer
mag ook natuurlijk). Op www.kunsthal45.nl vindt u alle informatie.
Kunsthal 45 zoekt nadrukkelijk de samenwerking met andere
culturele initiatieven in onze stad. Kom vooral binnen deze winter
bij Kunsthal 45 en geniet, ontmoet, verbaas en verwonder u.

| STADSHART |

WinWin45: je krijgt er wat voor terug
Onder de naam WinWin45 is Kunsthal 45 een actie gestart.
De naam zou het ook WinWinWin 45 kunnen zijn: kunstenaars uit
heel Noord-Holland stellen een klein werk ter beschikking dat
voor € 45 of een veelvoud daarvan te koop is. De oplage is nooit
groter dan 45, en soms betreft het een uniek exemplaar. De
kunstenaars krijgen een deel van het verkoopbedrag, Kunsthal 45
krijgt het andere deel, en de koper krijgt kunst in huis van hoge
kwaliteit voor een lage prijs. Alleen maar winnaars dus.

De werken en informatie daarover zijn te vinden in Kunsthal 45, op
de website www.winwin45.nl. en op de facebookpagina WinWin45.
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Van kroeg tot kunst
Afgelopen juli opende Kunsthal 45 haar knalgele deuren aan de
Koningstraat 43-45. Met zeer weinig financiële armslag, maar met
veel hulp van vrijwilligers en middelen van particulieren en
ondernemers, werd in minder dan drie maanden het pand
expositiewaardig gemaakt. Het pand, het voormalig Superpool,
door Woningstichting ter beschikking gesteld, werkt door haar
dubbele gevelbreedte en hoge ruimtes zeer inspirerend.
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Nieuw Den Helder vernieuwd

Isolatieverbetering
110 woningen ’t Koggeschip
Vanaf oktober vervangen en isoleren Aannemingsbedrijf Dozy
en Schaap Pannendekkers het dakbeschot van 110 woningen
in ’t Koggeschip. Later wordt ook nog een deel van de kozijnen
vervangen voor kozijnen met HR++ glas. Bij elke woning maakt
de schuifpui plaats voor openslaande tuindeuren. Al deze
verbeteringen zorgen voor een betere isolatie!
Veel bewoners bezochten het afgelopen jaar de modelwoning
van ’t Koggeschip. Hier kregen ze een goed beeld van de
werkzaamheden die Woningstichting zou gaan uitvoeren en de
materialen die gebruikt zouden worden.

Wijkcommissie zoekt!
Wijkcommissie 4 is op zoek naar een kandidaat m/v ter
versterking van de Wijkcommissie. Dit team behartigt de
belangen van de wijk Nieuw Den Helder – Oost.
Bent u huurder van Woningstichting en woont u in deze wijk en
wilt u de huurders van deze wijk vertegenwoordigen dan kunt u
zich opgeven via de website van Stichting Huurdersbelang Den
Helder www.shbdenhelder.nl via de knop “CONTACT”.

Het stuk grond aan de IJsselmeerstraat waar ooit woningbouw
zou komen, fungeert inmiddels al voor het tweede schooljaar als
schooltuin waar leerlingen van de basisscholen de Duynvaerder
en de Fontein eigen groenten en bloemen telen. De kinderen
krijgen hierbij hulp van ondermeer buurtbewoners en het IVC.

Nieuwe daken en keukens,
badkamers en toiletten
in de Zuiderzeestraat
In het 3e kwartaal begonnen Dozy en dakdekkerbedrijf Schadenberg met het vervangen van daken van 121 woningen. Nog eens
zestig woningen kregen gelijktijdig een nieuwe keuken, badkamer
en toilet. Om in de tussentijd te kunnen wassen en koken zorgde
Woningstichting
voor een aparte
voorziening op
locatie. Bewoners
konden op het
Woonplein in de
showroom een
keuze maken uit
tegels, kleur keuken,
etc.

| NIEUW DEN HELDER |

Ook bestaande woningen zijn verfraaid. De flats in de Marsdiepstraat hebben nu brede moderne balkons. Fijn voor de bewoners,
en voor iedereen die de wijk bezoekt!
Buurtbewoners tuinieren met elkaar in de Falgatuinen. Die na het
doorbreken van de flats aan de Marsdiepstaat (er zijn 2 portieken
gesloopt) een directe verbinding hebben met het Duinpark.

Glasbakken omtoveren tot kunstwerk samen met de kinderen in
de buurt was een initiatief van buurtbewoonster Ingrid
D’Hamecourt. Sinds 2007 vrolijkt dit grappige ‘kunstwerk’ de
hoek Seringenlaan met de Jan Verfailleweg op.

Eén van de bewoners
kookte uit tevredenheid elke woensdag
een Indische maaltijd
voor de bouwvakkers!
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Prettig wonen heeft niet alleen te maken met een leuke woning
maar net zoveel met een aangename leefomgeving. Woningstichting Den Helder is zich daarvan bewust en bouwde zeker in de
wijk Nieuw Den Helder door vernieuwingen en modernisering de
wijk stap voor stap om tot een leuke eigentijdse woonomgeving.
Zo is in het Duinpark het duinlandschap tot in het woongebied
doorgetrokken. De lantaarnpalen en bruggen naar ontwerp van
de Helderse kunstenaar Ruud van der Wint maken er een geheel
van.
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Wokrestaurant Elke dag
Eén van Woningstichtings speerpunten is het Seringenplein.
De aanwezigheid daar van de Weggeefwinkel, het Buurtbeheerbedrijf en Wokrestaurant Elke dag geeft de bewoners
van Nieuw Den helder west aanleiding elkaar te blijven
ontmoeten na vertrek van de vertrouwde Dekamarkt. Eerder
brachten wij in het Woonmagazine de Weggeefwinkel en het
Buurtbeheerbedijf al voor het voetlicht. In dit kerstnummer
gaan we op bezoek bij Elke dag.
Elke dag, behalve maandag, staat het team van wokrestaurant
Elke dag klaar om de gasten te laten genieten van allerlei
voorgerechten, hoofdgerechten, nagerechten en bijgerechten uit
verschillende delen van de wereld: China, Japan, Indonesië en
Europa. Er is ruimte voor 200 gasten, “maar dit sluit de mogelijkheid van een gezellig onderonsje met een klein groepje absoluut
niet uit. Veel vaste gasten weten ons inmiddels al te vinden. Zij
waarderen het om onbeperkt te kunnen genieten voor een vaste
lage prijs” aldus Bishu Pan, eigenaar van het restaurant. Het restaurant verruilde Fort Kijkduin voor de Seringenlaan, de voormalige locatie van de Dekamarkt. Maar pas nadat de ruimte aan de
Seringenlaan behoorlijk was aangepast en gezellig en ruim kon
worden ingedeeld. Bishu Pan is goed te spreken over de nieuwe
locatie: ‘’er is voldoende gratis parkeergelegenheid, en de
omwonenden vinden het restaurant een verrijking voor hun
buurt.”
Wilt u ook kennismaken met de keuken van Elke dag?
Reserveer deze culinaire wereldreis tijdig!

| NIEUW DEN HELDER |

Buurtbewoners ontmoeten
elkaar op het Seringenplein

Tapuit
Wonen in Tapuit betekent aantrekkelijk en open wonen op de
hoek Texelstroomlaan - Scheldestraat. Op deze locatie stelt
Woningstichting vrije kavels beschikbaar. Vanaf oktober is
een groep enthousiaste deelnemers betrokken bij het project.
Toekomstige bewoners bepalen de uitstraling van Tapuit.
Inmiddels weten we meer van de voorkeuren. Vooral vrijstaande
huizen en 2-onder-1 kap en bungalowachtige woningen zonder
tuin maar met terras zijn in trek. Tijdens de tweede workshop van
woensdag 29 oktober gingen de geïnteresseerden met de stedenbouwers van West8 in
gesprek over de
verkaveling en de
positie van de
woningen. Na deze
workshop werd de
definitieve verkaveling
uitgewerkt. Vanaf 24
november kunnen
belangstellenden zich
inschrijven op een
kavel. Bent u ook
geïnteresseerd in een
kavel in Tapuit? Ook mensen die de woonworkshop nog niet
bezochten kunnen deelnemen aan Tapuit! Meer informatie staat
op de website wonenintapuit.nl of u kunt uw vraag ook stellen
via info@wonenintapuit.nl.

Heiligharn in het nieuw
| DE SCHOOTEN |

Nu is de beurt aan het complex Heiligharn. Deze zeer gewilde
jaren zeventig flat, heeft al een inpandige verbetering achter de
rug maar het uiterlijk kan eigentijdser. Bij de huurders leeft al
jarenlang de vraag naar een groter balkon.

Aan die vraag wil Woningstichting graag tegemoet komen.
Architectenbureau Kokon uit Rotterdam kreeg het verzoek een
plan te maken en uit te werken. Een projectcommissie bestaande
uit huurders, werd nauw bij de tot standkoming van dit plan
betrokken. Inmiddels is het plan aan alle huurders van Heiligharn
gepresenteerd. Zij reageerden enthousiast op de nieuwe –ruimere- balkons, de nieuwe galerijschermen en de toevoeging van
boosterruimtes. Meest in het oog springende vernieuwing betreft
de markante hoofdentree, waarvoor vier appartementen gesloopt
moesten worden.
De vergunning om te bouwen is er. Naar verwachting starten de
werkzaamheden begin 2015.
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Woningstichting Den Helder frist de wijk de Schooten op.
Veel typische jaren zestig woningen staan fris in de verf en zijn
voorzien van een erker, tuindeuren en sommige ook van een
geheel nieuwe gevel. Er zijn op diverse locaties koopwoningen
gebouwd, zonder dat dit de ruime, groene opzet van de wijk
schade deed. Veel appartementen werden levensloopbestendig door de plaatsing van een lift of het verhogen van galerijen.

WOON|MAGAZINE

22

Eerste steen MFC Julianadorp
Begin 2015 moet het klaar zijn, het nieuwe Multifunctionele
centrum in het hart van Middelzand te Julianadorp. Waar ooit
het Trefpunt stond komt nu een modern centrum met
mogelijkheden voor sport, een kaartje leggen en bijeenkomsten.
Het centrum is verbonden met de bibliotheek.
Organisaties als de GGD, Triade, twee
dansscholen en een peuterspeelzaal krijgen
eveneens een onderkomen in dit gebouw.
Kortom, een huis waar je elkaar ontmoet,
zoals Wiltrude Turnhout, voormalig wethouder bij de Gemeente Den Helder, het
benoemde. Samen met de voorzitter van
MFC Julianadorp bevestigde zij een steen op
de muur van het gebouw met daarop de
tekst: ‘Eerste steen voor MFC Dorpshuis
Julianadorp’ met daaronder hun namen en
de datum 9 oktober 2014. Wiltrude
Turnhout heeft zich tijdens haar wethouderschap samen met haar team enorm ingezet
om het wijkhuis te realiseren. Woningstichting Den Helder is
haar daar dankbaar voor, want er waren heel wat hobbels te
nemen om het voor elkaar te krijgen zoals directeur Woningstich-

ting Robbert Waltmann tijdens de feestelijke steenlegging liet
weten. De eerste aanzet voor het realiseren van dit centrum dateert
al uit 2007. Met name Mannes Westra, directeur Kopgroep
Bibliotheken heeft zich van meet af aan hard gemaakt voor de
komst van dit MFC. Het ontwerp voor het centrum werd gemaakt
door het Helderse architectenbureau Kapitein-Jacobs-Kapitein.
Tegenover het MFC Julianadorp komt een Basketbal- en voetbalveld. Buurtbewoners hielden hiervoor een handtekeningenactie en
het Wijkconvenant beloonde dit initiatief na het indienen van een
plan. Het veld is rolstoeltoegankelijk en krijgt twee grote voetbaldoelen, twee baskets en twee Pannadoeltjes.

Nieuwe wijk in Julianadorp biedt maar liefst veertien verschillende woningtypen

Willem-Alexander Hof uit DE startblokken

| julianadorp |

Jaren van voorbereiding zijn er aan voorafgegaan. Maar in
oktober ging de bouw van de nieuwe wijk Willem-Alexander Hof in
Julianadorp van start.
Gefaseerd bouwt de Helderse Bouw Kombinatie BV aan de
oostkant van het oude dorp 600 woningen. Zeer eigentijdse
ontwerpen, waarbij aan isolatie, energieverbruik, duurzaamheid,
toekomstbestendigheid én betaalbaarheid de hoogste eisen zijn
gesteld. De knusse, ruim opgezette en zeer groene wijk is
geschikt is voor alle doelgroepen. Van starters tot gezinnen, van
jongeren tot senioren. Een wijk, op steenworp afstand van het
strand en voorzieningen als scholen en winkels en met Den
Helder als sfeervolle uitgaansstad binnen fietsbereik, waar variatie
in woningaanbod met hoofdletters wordt geschreven.
Ga maar na: de koper heeft keuze uit maar liefst veertien verschillende woontypen. Gevarieerde architectuur waarborgt verscheidenheid aan vormgeving, grootte en indeling. Of het nu gaat om
een vrijstaand huis, een rijtjeswoning, een twee-onder-een-kapper of de nieuw te ontwikkelen semi bungalow.
Eigen wensen
Wat iedere woning zelfs uniek maakt is de mogelijkheid om als
koper zelf specifieke wensen in te brengen. Een aanbouw zodat in
de toekomst een slaapkamer beneden met badkamer gerealiseerd kan worden? Een erker aan de voorzijde? De zitkamer op
een andere plek? Een extra slaapkamer op zolder? Nu al een
traplift of juist in de toekomst?
Via het traject ‘ontwerp uw eigen woning’ kan de
koper in overleg met architect en aannemer het huis
van zijn dromen verwezenlijken.

In oktober is er gestart met de bouw van de eerste 24 woningen.
Bouwwegen zijn aangelegd, riolering zit in de grond. In de eerste
fase verrijzen zeventig woningen. Begonnen wordt met 22
rijteswoningen en een twee-onder-een-kapper. Daarna komen
ook andere typen aan bod. De eerste bewoners ontvangen rond
de bouwvak 2015 hun sleutels.
Starterslening
Voor nieuwkomers op de woningmarkt is een zeer gunstige
starterslening van maximaal € 30.000 mogelijk. Daarmee komt
een rijtjeswoning van € 152.250 (vrij op naam) al voor € 122.250
binnen handbereik.
Nieuwsgierig geworden naar ‘vorstelijk’ wonen in Willem-Alexander Hof? Warnars Makelaardij (0223-617044) en Jongewaard
Meijer (0223-612230) geven graag alle informatie.
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