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in dit nummer o.a.
School 7, de huiskamer van de stad
Het Pandje
Na 6 jaar weer samen
Even voorstellen

alle ins-en-outs
op woongebied bij u in de buurt
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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 - 67 77 00
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
Voor telefoonnummer zie op de sticker op uw ketel.
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 RietschotenJacobs
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 mevrouw D.O. Kross
Telefoon 06 - 452 448 39
dianaokross@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 de heer B.J.H. van der Vlis
Telefoon 0223 - 63 72 91
theovandervlis@quicknet.nl
Wijkcommissie 7
(Julianadorp)
p/a de heer J.R. Koudijs
Telefoon 0223 - 69 01 60
j.r.koudijs@hccnet.nl
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

Heeft u een vraag of probleem
waarmee u bij Woningstichting niet
verder komt? Neem dan contact op
met uw wijkcommissie.

Verkiezing nieuwe wijkcommissieleden
CV Ketel onderhoud tijdens AO
Huurder met hobby
Geslaagd werkbezoek van de wijkcommissies
Dubbelslag in oud Den Helder
Villa Driehuizen
Dit gebeurt er in het Stadshart! (Plattegrond)
Rondleiding SamenBouwenaanDenHelder
Koningin Julianaschoolmaakt winnend plan
Dit gebeurt er in NIEUW DEN HELDER! (Plattegrond)
Drie watertapbouwsels voor de Falga Tuinen
Het Heiligharn in een nieuwe mantel
Straatnamen: Wethouder W. de Boerstraat
Puzzel
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Neemt u ook plaats in het huurderspanel?
Uw mening telt!
Woningstichting gaat werken met een huurderspanel.
Met een huurderspanel kan Woningstichting snel en
gericht via mail vragen stellen over allerlei onderwerpen. We verwachten ongeveer twee maal per jaar een
beroep te doen op uw mening of advies.
Aanleiding is het eind vorig jaar gehouden onderzoek van
Stichting Huurdersbelang Den Helder en de Woonbond
naar woonlasten. Ongeveer 500 huurders gaven toen aan
dat zij plaats willen nemen in een huurderspanel van
Woningstichting. Deze huurders zijn in juli door ons benaderd.

Wilt u ook deelnemen aan het huurderspanel?
Binnenkort bieden wij alle huurders de mogelijkheid om
via de website wsdh.nl zich ook aan te melden voor het
huurderspanel. Na uw aanmelding ontvangt u een
vragenlijst met onder andere vragen over adres, inkomen,
opleiding, type woning, etc. Op basis van deze gegevens
kunnen wij gericht vragenlijsten versturen.
Ook uw mening telt! Wij hopen dat ook u uw stem laat
horen via het huurderspanel.

Verkiezing nieuwe wijkcommissieleden
Stichting Huurderbelang Den Helder
Stichting Huurdersbelang (SHB) behartigt de belangen
van de huurders van Woningstichting. Om de vier jaar
kiezen de huurders hun wijkcommissieleden. Afgelopen
voorjaar waren er weer verkiezingen. In april 2016
werden de gekozen wijkcommissieleden geïnstalleerd
in het bijzijn van de directie van Woningstichting en de
leden van de Raad van Commissarissen.

In maart 2016 ontvingen de huurders een stembiljet waarop ze
hun vijf voorkeurskandidaten konden aangeven. Na ontvangst van
de ingevulde stembiljetten telden de leden van het stembureau,
bestaande uit oud-wijkcommissieleden, de stemmen en stelden
per wijk een proces verbaal op met daarin de gekozen kandidaten,
op volgorde van aantal stemmen. De verkozen wijkcommissieleden
konden na hun installatie aan de slag. Elke wijkcommissie heeft
twee afgevaardigden in de huurdersraad. De huurdersraad koos uit
haar midden het dagelijks bestuur van Stichting Huurdersbelang.
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De voorbereiding van de verkiezingen begon al in juni 2015.
Een werkgroep deed een voorstel voor aanpassing van de
procedures. De verkiezingscommissie nam de planning door.
Via persberichten, de website van SHB en die van Woningstichting
werden de huurders op de hoogte gebracht van de op handen
zijnde verkiezingen. Alle huurders ontvingen vervolgens een brief
met een uitnodiging om zich kandidaat te stellen.
Een samenstellingscommissie, bestaande uit oud leden van de
Raad van Commissarissen en de manager bewonersparticipatie,
bepaalde per wijk de rangorde van de kandidaten op de stem
biljetten.

Tien slimme tips om inbraak te voorkomen
Leg kostbare voorwerpen niet op plaatsen die men door het raam ziet.
Bent u niet thuis? Laat uw ramen dan zeker niet open.
Laat geen sleutels in raamsloten zitten, zeker niet als de dief die van buitenaf ziet.
Leg geen sleutels buiten onder een mat of bloempot.
Hang geen adreslabel aan uw sleutelbos.
Doe uw deuren altijd op slot, ook als u maar even weg bent!
Laat ’s avonds lichten branden als u weg bent.
Dit kan eventueel met een tijd- of schemerschakelaar.
• Maak afspraken met uw buren om op elkaars huis te letten
bij afwezigheid.
• Controleer altijd wie er bij u aanbelt. Kunt u de bezoeker niet
zien door het raam? Installeer dan een kierstandhouder.
• Bij een verdachte situatie, bel altijd 112!
Meer informatie en preventietips op www.politiekeurmerk.nl
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CV Ketel onderhoud tijdens AO
Helder Vastgoed Onderhoud begon in 2013 bij 2500
woningen een proef om het onderhoud aan de cv-ketel
te combineren met de jaarlijkse Abonnee Onderhoud
(AO) afspraak. Het betreft het onderhoud aan Intergas
cv-ketels. De vaklieden van Helder Vastgoed Onderhoud
volgden hiervoor speciaal een opleiding en hebben
speciale meetapparatuur tot hun beschikking.
Doel: meer tevreden klanten
De ketel wordt geïnspecteerd, schoongemaakt en daarnaast
vindt het reguliere onderhoud aan hang- en sluitwerk,
sanitair en elektra plaats plus de controle van de rook
melder. Zo blijft de woning in topvorm! Belangrijkste doel
van deze proef was een hogere klantwaardering te
realiseren en kosten te besparen door efficiënter te werken.
Deze proef is prima geslaagd en het aantal te onderhouden
ketels is inmiddels uitgebreid tot 5300.

Huurders waarderen de efficiënte aanpak
De enquêtes laten dit zien dat huurders de combinatie
cv-onderhoud met het AO waarderen. Ook de vaklieden
krijgen dit te horen. Vooral mensen die werken ervaren het
als zeer prettig dat zij maar één keer per jaar een afspraak
hebben voor dubbel onderhoud.

De acceptgirokaart gaat verdwijnen
Om de huurbetaling in de toekomst zo gemakkelijk mogelijk
te laten verlopen verzoekt Woningstichting per brief haar
huurders, die gebruik maken van een acceptgirokaart,
om over te stappen naar automatisch incasso. De eerste
reacties zijn positief. Fijn dat de huurders met ons mee
denken!

Omdat het om een groot aantal brieven gaat kan het nog
even duren voordat het verzoek bij u op de mat ligt. In de
tussentijd mag u natuurlijk altijd even bij ons binnenlopen
en vragen om de huur automatisch te laten incasseren.
Meestal kunnen wij dit dan meteen voor u regelen.
Uiteraard wordt er ook onderzocht welke andere alternatieven
wij kunnen bieden. In beeld zijn Ideal en de digitale acceptgiro. Zodra hier meer over bekend is, berichten wij u hier
over.
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Veel huurders betalen de huur nog met een accept
girokaart. De banken hebben echter besloten dat die
per 1 januari 2019 uit het betalingsverkeer verdwijnt.

VluchtelingenWerk Noordwest-Nederland
zoekt vrijwilligers

Vluchtelingenwerk heeft diverse vacatures voor Texel en
Den Helder. Heeft u interesse in een vrijwilligersbaan van
tenminste één dagdeel per week? Kijk dan op de vacaturepagina van Vluchtelingenwerk Noordwest-Nederland.
VluchtelingenWerk vindt dat alle vluchtelingen en asiel
zoekers recht hebben op een eerlijke asielprocedure,
goede opvang en - als zij niet mogen blijven - op een
veilige en duurzame terugkeer.

Vluchtelingen die mogen blijven, moeten de kans krijgen
om volwaardig deel te nemen aan de samenleving.
Daarom zetten we ons ook in bij gezinshereniging, toegang
tot geschikte huisvesting, inburgering, onderwijs/scholing
en werk. Dit zijn belangrijke aspecten voor de duurzame
bescherming van vluchtelingen in Nederland.
VluchtelingenWerk is de belangrijkste belangenbehartiger
van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland.
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VluchtelingenWerk Noordwest-Nederland zet zich in
voor asielzoekers, vluchtelingen en andere nieuwkomers.
De belangrijkste werkzaamheden zijn: ondersteuning
bij de asielprocedure, hulp bij het leren van de taal,
wegwijs maken in de samenleving en ondersteuning bij
inburgering.
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Huurder met hobby
Jaap Koudijs, huurder van Woningstichting en voor
zitter van de Stichting Huurdersbelang, tuinder in hart
en nieren, leidt ons trots rond in zijn tuin. De tuin
maakt deel uit van het complex van Amateur Tuinders
Vereniging “Ooghduyne”.

Het is midden juli. Jaap laat ons de allerlaatste aardbeien
en één van de eerste volgroeide tuinbonen proeven.
Wat een smaak zit daaraan, heerlijk! Prachtige tomaten en
volgroeide komkommers in een kas. Met de rode kool gaat
het minder…dankzij rupsen heeft zich in de koolplanten
geen kool kunnen vormen. Jaap: ‘ook eenden komen mijn
tuin op en trekken de bonenplanten er uit. Ze eten de
plantjes niet eens op…’.

Jaap blijft er laconiek onder. Er blijft meer dan genoeg over
voor Jaap en zijn mede-tuinder. Jaap eet bijna het jaar rond
zijn zelf geteelde producten.
Jaaps mede-tuinder is zijn voormalige tuinbuurman.
Beide hadden een tuin van zo’n 300 m². Naast elkaar.
Tot ze besloten om één van beide tuinen op te zeggen
en samen de overblijvende tuin te bewerken. Nu brengen
ze samen veel zomerse dagen door op hun lapje grond.
“als de één op reis is of door ziekte verhinderd, gaat de
ander door. Zo ligt de tuin er altijd netjes bij”, aldus Jaap.
Jaap heeft pas na zijn pensionering zijn groene vingers
ontwikkeld. ‘Iedereen kan een goed resultaat hebben, ook
op een klein stukje grond. Begin met makkelijke planten
waar je geen omkijken naar hebt, zoals rabarber, sjalotten,
sla en peultjes’ is zijn advies.

Bent u huurder van Woningstichting en wilt u de
lezers van Woonmagazine kennis laten maken met
uw hobby, neem dan via Woningstichting contact op
met de redactie.

School 7, de huiskamer van de stad
De opening van School 7 is een belangrijke mijlpaal
in de stadsvernieuwing van Den Helder. Hier hebben
de bibliotheek, de Helderse Volksuniversiteit en de
Helderse Historische Vereniging hun vestiging.
School 7 zorgt voor de verbinding, de “stepping stone”,
tussen stad en haven. De grote gevelklok valt direct op
vanuit de Beatrixstraat. Bij aankomst betreedt men het
pand door markante voordeuren met de grote ‘7’ er op.
Eenmaal binnen openbaart zich een samenspel van
historische en moderne architectuur. Zowel jeugd als
ouderen vertoeven graag in de nieuwe bibliotheek.

Vanuit de bibliotheek heeft de bezoeker een prachtig
uitzicht over Willemsoord met haar historische gebouwen.
Het pand is in opdracht van Woningstichting Den Helder
door Aannemingsbedrijf Dozy gebouwd. School 7 is
onderdeel van de omvangrijke stadsvernieuwing van
Den Helder.
Benieuwd naar de vernieuwing stadshart Den Helder?
Bekijk www.facebook.nl/samenbouwenaandenhelder
en klik op Vind ik Leuk!

Zonnepanelen voor u voordelig?
Zon Den Helder
biedt in samenwerking met Woningstichting zonnepanelen aan huurders
aan. Als huurder
heeft u geen kosten
voor aanschaf en installeren van de panelen. Wel brengt
Zon Den Helder (via Woningstichting) per paneel € 3,83 per
maand in rekening.

Bij 10 panelen (het maximum aantal per dak) zijn de kosten
€ 459 per jaar. Afhankelijk van hoeveel stroom u gebruikt
en welk tarief u betaalt aan uw energieleverancier, kan de
besparing oplopen tot z’n €100 per jaar.
Let op: wanneer u oude elektrische apparaten vervangt
door nieuwe, of wanneer uw kinderen het ouderlijk huis
verlaten, gaat u minder energie gebruiken en kan een teveel
aan zonnepanelen u geld kosten in plaats van besparen!
Neem dit mee in uw keuze voor het aantal zonnepanelen.
Meer informatie kunt u vinden op www.zondenhelder.nl

Geslaagd werkbezoek van
de wijkcommissies aan Hoorn
Op 17 juni deden de leden van de wijkcommissies
samen met directie en het managementteam van
Woningstichting zinvolle kennis en indrukken op
tijdens een bezoek aan de Hoornse woningcorporatie
Intermaris. Intermaris verhuurt zo’n 17.000
huurwoningen, zowel in Hoorn als in Purmerend.

De middag besteedden de wijkcommissieleden aan een
rondleiding en rondvaart langs de Hoornse haven en
bezochten zij het veel herinneringen oproepende museum
van 20e eeuw.
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Na deze presentatie volgde een uitleg over een renovatieproject in Hoorn: complex de “Sterflat”. Dit complex ligt
fantastische aan het Markermeer, met zorg, vervoer én de
Hoornse binnenstad op loopafstand. De renovatie door de
corporatie had heel wat voeten in de aarde, maar het
resultaat is het waard: de woningen bieden meer comfort,
zijn energiezuiniger, en het complex is veiliger dan voor de
renovatie. Daarbij neemt de gemeente Hoorn het groen
rond het complex onder handen en legt er een natuurspeeltuin aan.
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In Hoorn zijn de huurders verenigd in huurdersvereniging
De Boog, in Purmerend is dat InterWhere. Beide verenigingen
gaven de afvaardiging van Woningstichting Den Helder
uitleg over de organisatie, de invulling van de overlegwet en
over de gemaakte prestatieafspraken. Dat leidde tot veel
onderlinge informatie-uitwisseling en de mooie constatering
dat tussen de verenigingen van Woningstichting en
Intermaris veel overeenkomsten bestaan.
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Dubbelslag in
oud Den Helder

De zusjes Melany en Emily rijden op hun spacescooter
door Oud Den Helder rond. Vorig jaar verhuisden zij naar
de Coenraad Botstraat. Kort daarop startte Woningstichting
met het vervangen en isoleren van de buitengevels.
Rebecca Visser, de moeder van de vrolijke meiden, is zeer
te spreken over het resultaat: “Het ziet er mooi uit en de
werkzaamheden zijn vlot verlopen. Alleen af en toe nog wat
stof. Maar ik mag niet klagen, ik ben erg tevreden.”
Bij de gevelrenovatie in Oud Den Helder is gebruik
gemaakt van een kleinere maat gevelsteen dan
gebruikelijk. Zo blijft er ruimte over om achter de steen
een voldoende dikke spouwmuurisolatie aan te brengen,
die de huurder flink stookkosten bespaart!

Straatnamen:
Professor
P.J. Blokstraat

De Prof. P.J. Blokstraat ligt in de Geleerdenbuurt in
Den Helder. En dat is niet onterecht. De in 1855 geboren
jutter was Nederlands Historicus. In 1884 werd hij hoog
leraar in de algemene en vaderlandse geschiedenis te
Groningen. In 1894 kwam hij op de prestigieuze Leidse
leerstoel vaderlandse geschiedenis. Professor Blok zag het
als zijn plicht het nationale verleden te laten spreken tot
versterking van het volksbewustzijn. Hij overleed in 1929
in Leiden.

Het Pandje
In Het Pandje, de oude schilderswerkplaats van
Woningstichting aan de Rozenstraat, komen dagelijks
40 tot 60 kinderen en tieners (10-16 jarigen) samen.
Zij ondernemen onder leiding van medewerkers van
buurthuis Elto allerlei gezamenlijke activiteiten.
“Het Pandje is uit zijn voegen gegroeid en kan
op deze wijze niet meer voldoen aan de vraag van de
groeiende groep kinderen en tieners die hier dagelijks
komt” stond in het verzoek om steun voor de verbouwing,
die het Wijkconvenant Plus vorig jaar kreeg.
De buurtvereniging diende ook nog een aanvraag in bij
het Oranjefonds en VSB fonds. Nadat alle aanvragen
werden gehonoreerd, startten de werkzaamheden.
De buurtvereniging zelf deed het sloop- en graafwerk en
voldeed hiermee aan de voorwaarde die het Wijkconvenant
stelt, namelijk dat de aanvrager zelf ook een groot deel van
de werkzaamheden uitvoert.

Het pand wordt vergroot, gemoderniseerd, er komt
een internetaansluiting en een nieuwe keuken, waar
gezamenlijk kan worden gekookt. Brigitte Jacobs staat
als projectleider de organisatie met raad en daad bij.
Het buurtcollectief en Stichting De Wering ondersteunen
het project.
Firma Karsten is verantwoordelijk voor het kleuradvies en
kunstenares Monique Dozy geeft het inrichtingsadvies.
Volgens Jan Smit, voorzitter van de buurtvereniging Elto,
zullen de werkzaamheden volgens planning in oktober
gereed zijn.

Villa ‘Driehuizen’
Villa ‘Driehuizen’, oorspronkelijk door de “NV Zeebad Huisduinen” in 1916 gebouwd als vakantieverblijf op
Huisduinen, is één van de pareltjes uit het bezit van Woningstichting Den Helder. Dat het nog steeds een
vakantiegevoel geeft om daar te wonen beamen de twee bewoners van nummer 14, Anne Marie en Huib Wijnants.
“Het idee dat een diversiteit aan tijdelijke bewoners
vakantie heeft gevierd in zo’n huisje, dat toen midden in de
duinen stond, is toch wel heel bijzonder: dat moeten
badpakken met pijpjes zijn geweest, houten ligstoelen,
gestreepte strandtentjes en vooral zand, veel zand.” aldus
Anne Marie. “De huisjes staan op zand, bij het openen van
de houten slaapkamervloer werd dat helemaal duidelijk:
spierwit duinzand. De vloer voelt daardoor niet warm en
niet koud aan, gewoon ‘goed’.”

| BINNEN DE LINIE |

Ook de omgeving verandert: ”imposante woningen verrijzen
rondom de drie huisjes, dennen overschaduwen de plek en
zo wordt Driehuizen langzamerhand meer een duinpan.
Omgeven door bloemen en heesters en een enkele waterpartij, herbergt deze locatie een grote verscheidenheid aan
dierlijk leven.”
Huisduinen
Tijdens het Rondje Cultuur heeft Driehuizen geen gebrek
aan belangstelling: “bezoekers komen niet alleen voor de
getoonde kunst maar ook om de kans aan te grijpen eens
te gluren naar de binnenkant. Bezoekers verbazen zich er
over dat dit rijtje tot de huurwoningen behoort, veelal denkt
men dat het privé bezit is!”
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Bewogen verleden
De woningen hebben inmiddels een aardige geschiedenis
opgebouwd. Na als vakantiewoning te zijn verhuurd namen
in de 2e wereldoorlog de Duitsers bezit van Driehuizen.
Zij vestigde er een geweermakerij in. Na de oorlog huisvestte Driehuizen een groep kunstenaars met hun atelier
‘De lange jammer’. Nadien worden de huizen plotseling
‘Weduwenwoningen’ genoemd en verhuurd door de
Gemeente Den Helder. Uiteindelijk neemt Woningstichting
de drie woningen over en zorgt voor volledige renovatie.
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Dit gebeurt er in het STADSHART!
Woningstichting Den Helder, Zeestad, gemeente Den Helder 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 in het stadshart. U ziet welke projecten in ontwikkeling zijn, gerealiseerd worden of al
opgeleverd zijn.

Projecten plattegrond Stadshart
In ontwikkeling
1. Halter Bellevue
2. Molenplein fase 2
3. Koningsdriehoek Zuid (wonen)
4. De Kamerheer, locatie kanonnenpleintje
5. Stationsgebied
6. Anton Pieckplein
7. Over het Wad, 9 herenhuizen + 34 appartementen
8. Doortrekken stadspark
9 Koningstraat, realiseren woongebied
10 Flamingo naar Beatrixstraat
11 Vervolg Rozenhout in de Spoorstraat
In uitvoering
1. De Hofdame, winkelconcentratie + 8 appartementen en 6 woningen
2. Gevelproject
3. Bibliotheek in School 7 in opdracht van Gemeente Den Helder
4. Prins Hendrik Kwartier, 6 appartementen en 2 woningen
5. De Zusters, 23 woningen
6. Zoetelief, winkelconcentratie + 7 woningen
7. De Melkfabriek, 5 koopwoningen
8. Zuidstraat 13
9. Over het Wad, 27 appartementen voor de zorg
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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. Artsen- en fysiopraktijk in oude bibliotheek
9. Rozenhout, 7 herenwoningen met tuin en parkeerplaats
10. Keizersbrug, 11 woningen met lift + winkelruimte
11. Kop Beatrixstraat, 27 woningen met commerciële plint
12. Juttersplein
13. Nieuwe Schouwburg (Zeestad/gemeente)
14. Gevelproject: nieuwe gevels Keizerstraat en Beatrixstraat
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De vernieuwing van het stadshart op de
voet volgen? Ga naar www.facebook.nl/
samenbouwenaandenhelder en klik op
Vind Ik Leuk!

Gevelrenovaties in Beatrixstraat, Keizersstraat en Spoorstraat
Aanhelen stedelijke vernieuwing door Zeestad

bEZOEK de projectwinkel Stadshart

Waar: Spoorstraat 35 te Den helder
Wanneer: elke zaterdag van 12.30-15.30 uur
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| STADSHART |

In de Projectwinkel Stadshart ziet u de vernieuwing van het stadshart in beeld en geluid.
Op de grote maquette stadshart staan alle projecten in detail uitgewerkt en op een groot digitaal
scherm kunt u virtueel wandelen door de stad. Vrijwilligers van de Helderse Historische Vereniging
vertellen u graag over de historie en de toekomst van het stadshart.
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Rondleiding SamenBouwenaanDenHelder
Onder begeleiding van wethouder Lolke Kuipers, directeur ZeestadFerdinand Vreugdenhil en directeur
Woningstichting Robbert Waltmann kregen geïnteresseerden een rondleiding door het Stadshart van Den Helder.

Wethouder Lolke Kuipers gaf in de Projectwinkel Stadshart
het startschot voor de rondleiding. De maquette brengt de
vernieuwing van het stadshart in beeld.

De horeca krijgt een mooie centrale plek op Willemsoord.
Drie enthousiaste horecaondernemers zijn de initiatief
nemers van dit plan.

Ferdinand Vreugdenhil vertelt over het ingrijpende sloop
proces van de oude schouwburg. In overleg met de
omwonenden en de winkeliers is dit goed verlopen.
Rond september 2016 komt er een bouwweg over het lege
terrein en begint een verdere invulling van het stadspark.
Na de realisatie van School7 en de Kop Beatrixstraat is de
overkant van de Beatrixstraat aan de beurt. Hier komen
De Hofdame en De Kamerheer.
In het najaar gaat SamenBouwenaanDenHelder op
herhaling. De nieuwe datum voor de volgende rondleiding
maken wij bekend op de facebookpagina
www.facebook.com/samenbouwenaandenhelder!

De Koningstraat en de Spoorstraat worden in de toekomst
weer woonstraten met hier en daar een enkel buurtcafeetje
of bedrijfje.

Koningin Julianaschoolmaakt winnend
plan voor de Helderse dijk
Sam: “Ik zou zelf niet aan de dijk willen wonen. Al is wat we
zelf gemaakt hebben heel erg leuk. Je kunt over de dijk
kijken en van een glijbaan van de dijk af.”
Dide: “Belangrijk dat we denken aan duurzame energie.
Den Helder heeft veel zon en wind, dat kun je goed
gebruiken.”
Romée: “We hebben van alles gebruikt dat op school te
vinden was. Van papier tot stukjes hout.”
Meg: “Ik hoop dat er meer leuke winkeltjes met kleding in
het stadshart komen. En een KFC lijkt mij ook top!”

Ruimte voor wonen én spelen
Eind juli maakten de oudste leerlingen van de Koningin
Julianaschool in groepjes een plan voor Helderse zeedijk.
Vienne, Sam, Dide, Romée, Meg en Cheyenne wonnen
deze wedstrijd en toonden trots een prachtige maquette
van hun plan aan Woningstichting Den Helder.
Het plan van de zes meiden voorziet in wonen met uitzicht
over de dijk én een leuke speeltuinen met een glijbaan van
de dijk. Met windmolens en zonnepanelen is er in het plan
ook aandacht voor het milieu.

Wij wensen de meiden alle succes op de middelbare
school!

De maquette is de hele zomer te bewonderen in de
Projectwinkel Stadshart aan de Spoorstraat 35 te
Gemeente Den Helder.
Wilt u met uw klas ook de Projectwinkel Stadshart
bezoeken en een project opzetten?
Neem dan contact op met Woningstichting Den Helder
op 0223 677677.

In de Projectwinkel hangen ook straatjes
met woningen ‘ontworpen’ door leerlingen
van het voortgezet onderwijs in het kader
van Rondje Cultuur 2016.
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| STADSHART |

Vienne: “Leuke manier om je stad te ontdekken. Ik vind de
nieuwe gebouwen erg mooi”

Meester Chris: “Kinderen zijn niet altijd bewust wat er
allemaal in hun omgeving gebeurt. Met dit project leerden
ze hun leefomgeving goed leren. Milieu en het leefbaar
houden van de eigen omgeving speelt dan toch een grote
rol bij de kinderen.”
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Dit gebeurt er in Nieuw Den Helder!
Woningstichting Den Helder en gemeente Den Helder werken samen aan de vernieuwing van de wijk Nieuw Den Helder.
Op de kaart staat een overzicht van alle projecten in Nieuw Den Helder. U ziet welke projecten in ontwikkeling zijn,
gerealiseerd worden of al opgeleverd zijn.

Projecten plattegrond Nieuw Den Helder
In ontwikkeling
1. Waddenzeestraat
2. Meidoornstraat
3. Jan Verfailleweg
4. Het Kasteel Kreekpark (42 levensloopbestendige woningen)
In uitvoering
1. Kreekpark CPO en PO
2. Falgatuinen
3. Brug bij Vechtstraat
4. Sloop Mark-/Zoomstraat
5. Bergingen Runstraat en omgeving
6. Het Landhuis Kreekpark (zorgwoningen)
Gerealiseerd
1. Bredeschool IJsselmeerstraat
2. Winkelgebied Marsdiep
3. Bibliotheek, kinderopvang, basisschool en OKK
4. De Groene Vecht
5. De Zeester
6. Multifunctioneel Centrum en speeltuin De Oase
7. Het Cruijff Court
8. Het Duinpark
9. Marsdiepstraat
10. Fluytstraat/Korvetstraat
11. Vechtstraat woningen
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Drie watertapbouwsels voor de Falga Tuinen
Voor de Falgatuinen maakte Marjolijn Guldemond in opdracht van de Woningstichting en met financiële steun van
het Convenant Wijkaanpak Plus, een kunstwerk voor ‘het verzamelen van Water & Mensen’. Haar doel is hiermee
de tuinen tot leven te wekken en ze volop te vieren zo lang of kort ze bestaan!
In de Falga Tuinen laat een aantal tuinders ons genieten
van prachtig groen. Om dit groen van (heel veel!) water te
kunnen voorzien worden de watertappen uitgebreid met
vele potten waarin kostbaar zoet regenwater wordt opgevangen om er in droge tijden de tuinen mee te besproeien.
‘Waterpodium’
Het ‘Waterpodium’ is het eerst gerealiseerde kunstwerk.
Naast het elektrahuisje is een ‘podium’ met half ingegraven
potten, voorzien van een hekwerk en een betreedbaar
rooster. Overdekt met zeilen kan het podium dienst doen
bij een optreden of picknick. De houten kratten rond de
potten zijn gemaakt van de kozijnen uit de sloopflats.
Zo leven deze nog even voort. De pot is een kunststof vat
met daar omheen cement op gaas. Kinderen van basisschool Trimaran hielpen met het aanbrengen van een
gekleurde laag cement. Eind september zijn ook de beide
andere waterkunstwerken voor de Falgatuinen gereed.
Het zijn de ‘Waterpoort’ en het ‘Waterplein’.

Kunstenares Marjolijn Guldemond prepareert in haar
tijdelijke atelier de oude kozijnen van de sloopflats voor het
kunstwerk.

Marjolijn Guldemond is architect en theatermaker. Ze
ontwerpt en bouwt eigenhandig kleinschalige bouwsels
op specifieke plekken. Mensen kunnen deze bouwsels op,
onder of ingaan. “Wanneer je dat doet zal je deze alledaagse plek opnieuw ervaren met een lichte, vrolijke en
bewustmakende twist”, aldus Marjolijn.
Marjolijn samen met vrijwilligers als eerste op het podium!

Na 6 jaar weer samen

Toen het echtpaar over het project van de 21 zorgwoningen
naast De Groene Vecht las, zag zij daarin de mogelijkheid
om weer samen te kunnen wonen. De zorgwoning is
speciaal ontworpen voor mensen met een zorgvraag. Zorg
kan Zorggroep Tellus vanuit het nabijgelegen woon-zorgcomplex “De Groene Vecht” leveren. “Dat is om de hoek!”
zegt meneer Gleijsteen, die direct enthousiast was.
Mevrouw Gleijsteen was eerst nog wat terughoudend.
Het bezoek tijdens de open dag gaf echter de doorslag.

“Niet alleen is de zorg, die door Zorggroep Tellus wordt
verleend, dichtbij, maar ook de kapper is op loopafstand”,
zegt mevrouw Gleijsteen. Het wonen in de nabijheid van
woon-zorgcomplex “De Groene Vecht” wordt dan ook als
een groot voordeel gezien. Een zorgindicatie vanuit de WLZ
kan op deze manier thuis ingevuld worden. Het voordeel
van de woningen is dat deze ook een grote bovenverdieping hebben, waar nog eens twee slaapkamers gemaakt
kunnen worden. Meneer Gleijsteen is hier heel blij mee,
want dan kan zijn zoon, die in Limburg woont, blijven
logeren. Het echtpaar heeft al kennis gemaakt met de
buren en over het uitzicht vanuit de woning zijn ze zeer te
spreken.

19

Mevrouw Gleijsteen woonde de afgelopen zes jaar in
verpleeghuis Den Koogh. Thuis wonen was toen niet
mogelijk. Haar man bezocht haar dagelijks in Den Koogh
en hielp waar mogelijk mee met haar verzorging. Het
echtpaar hield in die tijd echter altijd voor ogen dat ze ooit
weer samen zouden zijn. Dat wordt nu realiteit.

| NIEUW DEN HELDER |

De heer en mevrouw Gleijsteen zijn gelukkiger dan ooit,
want na zes jaar noodgedwongen gescheiden te hebben
gewoond, betrekken zij nu samen één van de woningen
gelegen naast de Groene Vecht.
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Het Heiligharn in een nieuwe mantel
Het gewilde wooncomplex Heiligharn was toe aan
modernisering. Met een nieuwe uitstraling zou het
complex weer jaren mee kunnen. Woningstichting
maakte een plan voor de omvangrijke verbouwing:
de gehele gevel moest gemoderniseerd, balkons
verruimd, de onderdoorgang verhoogd en de liften
aangepakt. Inmiddels is een groot deel van de werkzaamheden voltooid en vroegen wij bewoners om hun
reactie.
Lekker vertoeven op het terras
“Prachtig balkon, ik heb er een meter bij gekregen.” zegt
de heer Lahnstein als we zijn appartement binnenlopen.
Met trots laat hij ons binnen om zijn terras -want zo kun je
het nu wel noemen- te tonen. “Ik heb de werkzaamheden
niet echt als overlast ervaren. Natuurlijk moet je een
periode even omlopen maar het is het allemaal waard
geweest.”
Onderdoorgang met hoogte
In het voorjaar plaatste een bouwteam de eerste twee
grote betonwanden onder de nieuwe onderdoorgang van
het Heiligharn. In totaal zijn er vier wanden van elk
8,5 meter hoog en 2,5 meter breed gezet. Na de wanden
volgden op de eerste en tweede verdieping twee diagonale
loopbruggen in de onderdoorgang. Bekijk op youtube
onder de naam Upgrading Heiligharn Den Helder hoe
de wanden geplaatst zijn.

De familie Lahnstein geniet met bezoek aan tafel van de zon.
In 2017 krijgen de liften een opknapbeurt en start de bouw
van de panoramawoningen op het dak van het Heiligharn.
In 2018 zijn alle werkzaamheden afgerond.

| DE SCHOOTEN |

Benieuwd hoe het Heiligharn eruit gaat zien met de
panoramawoningen?
Bekijk dan het filmpje: https://vimeo.com/110345876

De gevel van het Heiligharn valt goed in de smaak bij de
bewoners.
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Met behulp van een zelfrijdende zware transportmodule én
de expertise van Mammoet Heavy Lift, wordt het 15 ton
wegende wandelement langzaam naar haar plek gebracht.
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Straatnamen: Wethouder W. de Boerstraat
Schoolmeester en politicus Wopke de Boer was een eigenzinnige Fries, in 1871 geboren in Warga. Als voorman van
de Vrijzinnig Democratische Partij (later opgegaan in de
Partij van de Arbeid) was hij twaalf jaar actief in de Helderse
gemeentepolitiek. Eerst vier jaar als lid van de gemeenteraad en aansluitend acht jaar wethouder van Onderwijs,
Visserij en Reiniging. Met name voor de huisvesting en
behoud van onderwijs in Den Helder bereikte hij veel.
Hij zorgde voor de totstandkoming van het zevende leerjaar
bij het lager onderwijs, het behoud van de Zeevaartschool
door toevoeging van een internaat, de realisatie van een
gebouw voor het B.L.O onderwijs, de omzetting van de
gemeentelijke handelsschool tot Lyceum en voor het
instandhouden van de school in Huisduinen. Hij werkte
mee aan de realisatie van de Katholieke school aan de
Javastraat en was mede initiatiefnemer van de totstand
koming van de Landbouwschool Julianadorp. Hij was in
actie voor de school aan de Vismarkt en zette zich in voor
de Ambachtschool in Den Helder. Hij overleed in 1939.

| JULIANADORP |
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Even voorstellen:
Wijkcommissie 7
Julianadorp
Begin 2016 kozen de huurders van Woningstichting
nieuwe wijkcommissies. Voor Julianadorp vormen de heer
De Man, mevrouw Drost en de heer Koudijs de commissie.
De commissieleden gaven aan in een schitterende en
rustige wijk te wonen. Zij verwachten een goed en
transparant overleg met Woningstichting. Belangrijk doel
van deze commissie is te bewerkstelligen dat de politie
zich wat vaker in de wijk laat zien en strenger handhaaft,
onder meer bij verkeerd geparkeerde auto’s rond het
appartementencomplex Buitenveld.
Foto: Dhr De man en Mevrouw Drost.
(dhr Koudijs ontbreekt)

Puzzel

Stuur uw oplossing naar:
info@wsdh.nl
Onderwerp:
Woonmagazine
Prijspuzzel zomer 2016
En maak kans op een prijs!

Oplossing vorige puzzel: Voorjaar
Winnaar: fam Kruidenier, C. Groenplantsoen 16, Den Helder
Van harte gefeliciteerd!

