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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 de heer G. Schutten
Telefoon 0223 - 62 51 24
g.schutten9@kpnplanet.nl

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 de heer B.J.H. van der Vlis
Telefoon 0223 - 63 72 91
theovandervlis@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 de heer J.R. Koudijs
Telefoon 0223 - 69 01 60
j.r.koudijs@hccnet.nl

Wijkcommissie 4
(Nieuw Den Helder-oost)
p/a mevrouw D.O. Kross
Telefoon 06 - 452 448 39
dianaokross@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

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

Tiny Houses in Den Helder
Het zelfde huis, een andere huur, hoe kan dat?
Vecht tegen vocht = ventileren
Guerrilla Gardening
Projecten Stadshart
Wervianen nemen bezit van Beatrixstraat
Dit gebeurt er in het Stadshart! (Plattegrond)
Fijn wonen in het Lyceumhof
Wijkcommissies helpen bij de ‘Waterpoort’ in de Falgatuinen
Dit gebeurt er in NIEUW DEN HELDER! (Plattegrond)
Brand Heiligharn gooit roet in het eten
De Golfstroom, straks een centrum van wonen, welzijn en gezondheidszorg
O ja, en dan hebben we nog Callantsoog
Puzzel
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Abonnee Onderhoud
Een huurder betaalt in de huur voor het onderhoud aan
de woning. Maar niet voor al het onderhoud. Ook de
huurder moet zijn deel van het onderhoud aan de
woning doen. Om het de huurders makkelijk te maken
biedt Woningstichting Den Helder haar huurders een
pakket Abonnee Onderhoud (AO). Daarmee neemt
Woningstichting het huurdersonderhoud grotendeels
van de huurder over: elk jaar krijgt de woning een
servicebeurt, en bij tussentijdse problemen komt de
vakman op afspraak langs.

AO bezoek op afspraak?
Natuurlijk is het mogelijk om in overleg een afspraak te
plannen voor Abonnee Onderhoud. Hierbij houden we
zoveel mogelijk rekening met wensen van de huurders:
school- en werktijden (mensen die als eerste om 08.00 uur
geholpen willen worden of juist pas na 15.00 uur de
vakman willen ontvangen omdat zij nachtdienst hebben).
Zoveel mensen, zoveel wensen. Via een telefoontje valt
er veel met ons onderhoudsbedrijf te regelen en af te
stemmen.

Brief met of zonder afspraak
Voor de jaarlijkse AO servicebeurt, met of zonder cv-ketel,
ontvangt de bewoner altijd een brief van ons onderhoudsbedrijf met de aankondiging dat de vakman langs komt.
Een groot deel plant het onderhoudsbedrijf in met een
gerichte afspraak d.w.z. een datum en dagdeel. Een klein
deel krijgt echter een brief met de mededeling dat de
vakman ‘binnenkort’ komt. De vakman gaat bij deze
huurders langs als hij andere huurders niet thuis treft.
Regelmatig niet thuis
Ondanks ons verzoek aan bewoners om te bellen als de
datum niet schikt, gaat het wel eens mis. Men denkt dat
het niet nodig is, vergeet om te bellen of is tijdelijk niet thuis
wegens vakantie. Brieven met en zonder afspraak zijn dus
nodig om het werk gaande te houden.

Grote belangstelling voor een Tiny House
in Den Helder

Op deze avond werd al duidelijk dat er veel mensen serieus
denken aan het realiseren van een Tiny House, en dat ze
die droom binnen een paar jaar willen waarmaken.
Op basis van deze resultaten hebben Woningstichting en
gemeente aan alle belangstellenden een oproep gedaan
om deel te nemen aan een werkgroepbijeenkomst. Zo’n 40
belangstellenden namen deze uitnodiging aan en kwamen
op 10 november bijeen in Triade. Een aantal van hen had
een model van zijn of haar droomhuisje mee.

Hoewel de wensen van de deelnemers divers zijn, ontstond
er weldegelijk spirit om concreet aan de slag te gaan,
met duurzaamheid als grootst gemene deler. Spontaan
zocht men contact met elkaar, wisselden gegevens uit en
werd besloten een facebookpagina in gebruik te nemen om
met elkaar in contact te blijven. Mogelijk gaat men in kleine
groepjes aan de slag, maar er bleek ook behoefte aan een
geregelde voltallige bijeenkomst, waar deskundigen een
presentatie geven. Afgesproken is om in januari weer bijeen
te komen. Op aangeven van de werkgroep wordt het thema
voor die bijeenkomst gekozen.
In het volgende Woonmagazine doen we verslag van de
voortgang van het Tiny House project.
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De belangstellenden moeten zelf initiatieven ontplooien,
maar gemeente en Woningstichting zullen faciliteren waar
mogelijk en nodig. Bovendien is er grond beschikbaar
waarop snel gestart kan worden. Zo’n 130 belangstellenden meldden zich aan voor een eerste bijeenkomst op 30
september. Zij kregen een levendige presentatie van twee
Tiny House bewoonsters en konden daarna met behulp van
stickers aangeven hoe hun droom-Tiny House er ongeveer
uitziet en op welke droomplek in Den Helder dat huisje zou
moeten staan.
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Woningstichting Den Helder en de gemeente Den Helder
willen meewerken aan de realisatie van Tiny Houses in
Den Helder.

WOON|MAGAZINE

Het zelfde huis, een andere huur,
hoe kan dat?
Weinig huurders van een identieke woning betalen een
identiek huur. Ook bij Woningstichting Den Helder is
dat het geval. Waarom kunnen huren verschillen?
De grootte van de woning, het energielabel, de WOZ
waarde en andere voorzieningen worden in punten
vertaald. Het totaal aantal punten van een woning geeft
aan hoeveel de huurprijs van de woning maximaal mag zijn.
De meeste corporaties, ook Woningstichting, berekenen
zelden of nooit die maximale prijs. Gemiddeld is de huur
van Woningstichting tweederde van huur die maximaal
voor de woningen gevraagd mag worden.

+

Waarom kunnen huurprijzen verschillen, terwijl ze
allemaal volgens één systeem punten krijgen?
Ten eerste verandert het systeem van puntentelling soms.
Zo zijn recent punten voor de woonomgeving vervangen
door punten gebaseerd op de WOZ waarde.
Ten tweede kan het puntental voor ogenschijnlijk identieke
woningen toch verschillen. Bijvoorbeeld door verschil in
energielabel. Zo kan een woning op een hoek een ander
energielabel hebben dan een tussenwoning.
Ten derde heeft elke woning van Woningstichting een
streefhuur. Dit is een percentage van de maximale huur dat
van complex tot complex en zelfs binnen complexen kan
verschillen. In het algemeen geldt: hoe gewilder de woning,
hoe hoger het streefhuurpercentage. Omdat de gewildheid
in de loop van tijd kan wijzigen, passen we om de paar jaar
het steefhuurpercentage aan. Bij mutatie (wisseling van
huurder) voeren we de dan geldende streefhuur door.
Deze kan hoger of lager liggen dan in voorgaande jaren.
Ten vierde zijn de huren gemiddeld hoger dan vroeger.
Huurders die al lange tijd huren en met een lage huur
begonnen, liggen ondanks de jaarlijkse huurverhogingen
‘achter’ ten opzichte van nieuwe huurders, die een meer
marktconforme huur betalen.

Huurders van Woningstichting moeten zelf hun cv ontluchten
en bijvullen. Moeilijk ? Nee, maar het vraagt wel wat voorbereiding en voorzichtig handelen. Hier leest u hoe het werkt.
In 7 stappen de cv ontluchten:
1. Zet de thermostaat op de laagste temperatuur.
2. Haal daarna stekker van de CV ketel uit het
stopcontact. Hiermee zet u de installatie uit.
3. Laat alles een kwartier afkoelen.
4. Begin bij de radiatoren op de onderste verdieping van
uw huis. Houd een doekje bij het ontluchtingsventiel dat
zich boven op elke radiator bevindt, en draai het ventiel
met een speciaal sleuteltje open.
5. Op het moment dat er water uitkomt, is alle lucht eruit
en kan het ventieltje gesloten worden.
6. Werk zo alle radiatoren in het huis af, van beneden
naar boven
7. Controleer de drukmeter of deze nog tussen de 1,5 en
2 bar staat. Als de drukmeter aangeeft dat de druk lager
is dan 1,5 bar, vul dan de CV ketel bij.
>>>
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Nu de winter weer is aangebroken en de centrale
verwarming het huis verwarmt kunnen de verwar
mingsbuizen en radiatoren een tikkend, stromend of
borrelend geluid maken. De woning warmt dan ook niet
meer goed op. De oorzaak is waarschijnlijk lucht in het
verwarmingssysteem. Dan is het tijd dat de cv wordt
ontlucht, en zo nodig wordt bijgevuld.
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In 2 x 7 stappen de cv ontluchten en
bijvullen
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>>>
Als de CV is bijgevuld zet u de CV ketel weer aan door de
stekker in het stopcontact te doen. Daarna zet u de
thermostaat op de gewenste temperatuur.

| ALGEMEEN |
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In 7 stappen de cv bijvullen:
1. Sluit de vulslang aan op de koudwaterkraan. Houd een
emmer onder het uiteinde van de slang en open de
kraan. Laat het water tot de rand van de slang komen.
Zo zit er bijna geen lucht in de slang en kan er dus ook
bijna geen lucht in de cv-installatie komen. Doe de
waterkraan dicht
2. Zoek dan de vulkraan, die zit meestal bij de ketel. Draai
de dop van de vulkraan, zonder de vulkraan te openen.
Sluit de vulslang goed vast aan op de vulkraan van de
cv-installatie
3. Nu gaat u uw verwarmingsketel bijvullen. Open de
waterkraan en draai daarna pas de vulkraan van de
cv-installatie open. Na een kwartslag is de vulkraan
helemaal open.
4. Als de druk bijna op 2 bar staat, sluit u eerst de
vulkraan en daarna de waterkraan.
5. Koppel de slang af en laat het water dat nog in de slang
zit, in een emmer lopen.
6. Zet de kamerthermostaat weer op de gewenste stand.
7. Ontlucht eventueel uw cv nog, want vaak komt er met
het bijvullen nog wat lucht in de cv.

Vecht tegen vocht = ventileren
Nu de dagen weer kort zijn en de temperatuur laag is,
houden we ramen en deuren meer dicht dan in de
zomer. Toch is het erg belangrijk dat we ook in de kille
maanden de lucht in huis regelmatig verversen. Door te
ventileren vervangt u vervuilde lucht door verse,
gezonde lucht.
Vervuilde lucht in huis bevat stof, schimmels en vocht.
Vocht veroorzaakt loslatend stucwerk, houtrot, beslagen
ramen, een muffe geur, het lokt ongewenste beestjes
als pissebedden en zilvervisjes en bevordert huisstofmijt
en schimmelgroei, die beide erg slecht zijn voor uw
gezondheid. Bovendien kost het verwarmen van vochtige
lucht meer energie dan verwarmen van droge lucht.
Allemaal goede redenen om vocht in huis te bestrijden en
regelmatig te ventileren.
Tips om onnodig vocht in uw woning te voorkomen:
• Open tijdens en na het douchen het badkamerraam of
zet de badkamerventilator op de hoogste stand
• Douche niet langer dan nodig en droog de doucheruimte na gebruik
• Droog wasgoed niet binnen, maar alleen buiten of in de
droogmachine
• Gebruik de afzuigkap tijdens het koken
(op de hoogste stand)
• Kook met een deksel op de pan
• Droog vloeren direct na het dweilen
• Houdt de temperatuur in alle kamer op minimaal 15°C.

• Lucht dagelijks elke ruimte door het venster gedurende
enkele minuten te openen
• Zet ’s ochtend, voordat de verwarming op de dag-stand
komt te staan, of juist ’s avonds voor u naar bed gaat,
alle ramen en deuren korte tijd tegen elkaar open, zodat
uw woning kan doortochten. Doe dit bij voorkeur bij
koud, droog weer. U krijgt dan een huis vol koele, maar
droge lucht. Maar doe het ook bij nat weer. Ook dan is
de buitenlucht vaak nog droger en schoner dan de lucht
binnenshuis. Wel van te voren de verwarming uitzetten!
• Controleer regelmatig of de roosters in de kozijnen nog
goed werken, schoon zijn en open staan
Voor een woning met een mechanisch ventilatiesysteem:
• Controleer regelmatig de ventilatiekanalen op vuil en
stof. Een vervuild kanaal zorgt voor minder ventilatie
capaciteit
• Zet het ventilatiesysteem hoger als er veel mensen in
huis zijn (geweest)

Guerrilla Gardening
Guerrilla Gardeners zijn vrijwilligers
die tijdens kortdurende acties
stadstuinen aanleggen op plekken
waar het weinig groen is.
Gewapend met gieter, schop en
planten toveren ze de stad om in
een groene oase.
Het verschijnsel ‘guerrilla gardening’ begon in Engeland en
de Verenigde Staten. Inmiddels zijn er in verschillende
landen organisaties actief in guerrilla gardening. Het motief
van deze ‘geheimzinnige’ beweging? Planten kleden een
stad aan en zijn goed voor het milieu en de gezondheid van
de bewoners. Voelt u er ook voor om aan te haken?

Hier enkele tips waarmee u al in december aan de gang kunt:
Creëer een fantastische boomspiegel met voorjaarsbollen.
anemonen, blauwe druifjes, hyacinten, lelietje-van-dalen,
narcissen, tulpen en winterakoniet zijn planten die nog in
december in de grond kunnen. Wilt u na de bloei van de
bollen ook nog plezier hebben van de grond rond de
boom? Kijk dan bijvoorbeeld op http://plantwerpen.be
/hoe-maak-mooiste-boomspiegel-rond-buurtboom/
Creëer een geveltuintje. Geveltuintjes dragen bij aan de
opvang van regenwater en zuivering van de lucht van
fijnstof, ze voorkomen dat gevels in de zomer warmte
opnemen en bieden voedsel en beschutting aan allerlei
dieren. Op de website www.groei.nl/artikel/reacties
/handige-planten-voor-een-geveltuin kunt u lezen welke
planten voor welke soort geveltuin het meest geschikt zijn.
Laat u adviseren welke van de genoemde planten in de
wintermaanden geplant kunnen worden.
Enthousiast geworden, wilt u doorgaan? Uw eigen
groenten en kruiden verbouwen op uw dak, balkon of in
uw vensterbank, zaadbommen strooien? Laat u inspireren
op bijvoorbeeld de site http://meergroenzelfdoen.nl/

Op bezoek bij Jan en Christa van den Bogert

Het ruimte dakterras van hun woning is toch wel hun trots.
Het biedt uitzicht op de Fabriekgracht. Vanuit de woonkamer
kijkt men op de Weststraat. “De onderlinge contacten in
het appartementencomplex zijn leuk en wij organiseren dit
keer de nieuwsjaarsborrel” zegt Christa.

Jan en Christa zijn enthousiast over de ‘Kamerheer’
( zie middenpagina Woonmagazine), het project dat naast
hun woning gebouwd zal worden. “Zo is de Zuidstraat de
laatste jaren mooi opgeknapt. En ook de bibliotheek
School 7 is altijd een bezoek waard. De binnenstad wordt
steeds mooier en aantrekkelijker”, besluiten Christa en Jan.
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De familie van den Bogert huurt al 42 jaar van Woning
stichting Den Helder. Recent betrokken zij de vierde
woning in hun huurgeschiedenis. De wens was een
appartement met lift. Toen Woningstichting adverteerde
met gloednieuwe appartementen in het complex
Keizersbrug (aan de Zuidstraat) hoefde het paar niet lang
na te denken. En zo betrokken Jan en Christa in maart
2016 met veel plezier hun appartement in de binnenstad.

Heeft u ook belangstelling voor een appartement in de
Keizersbrug? Op de 2e en 3e etage zijn nog appartementen
beschikbaar. Meer weten? Neem contact op met
Woningstichting of met makelaardij Jongewaard Meijer.

Of ze na 42 jaar huren misschien hebben overwogen om te
kopen? “Jawel”, reageert Jan - inmiddels met pensioen “maar ik was vaak van huis en dan is het wel makkelijk dat
het eventuele onderhoud door Woningstichting opgelost
wordt.” “En dat gemak hebben wij nog steeds”, vult Christa
aan.
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Familie van Jan en Christa woont buiten Den Helder, maar
komt graag naar Den Helder toe voor een bezoek aan de
Helderse Vallei, het marinemuseum, het reddingsmuseum
en natuurlijk de dijk.
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Projecten Stadshart
Gevels Keizerstraat en Spoorstraat knappen
zienderogen op

| STADSHART |

Begin januari heiwerkzaamheden De Hofdame

Begin 2017 begint Dozy Bv met de bouw van De Hofdame.
In de tweede week van januari start de aannemer met de
heiwerkzaamheden. Aan de zuidzijde van de Beatrixstraat
komen acht appartementen en vijf woningen. Op de
begane grond komt een winkelplint van 1300 m² bvo.
De woningen en de appartementen bestaan uit een
woonkamer met open keuken, twee slaapkamers en een
badkamer. Alle woningen hebben een eigen buitenruimte
en een berging op de begane grond. De terrassen liggen
op het zuidwesten en zijn dus zeer zonnig!
Kijk voor meer informatie op de website
www.dehofdamewonen.nl.

De gevelverbetering in het stadshart gaat door. Onlangs
opende Big Bazar haar verruimde winkel met een prachtige
gevel aan de Keizerstraat. Momenteel wordt de gevel van
IJssalon Wim Laan onder handen genomen.

Zoetelief in afrondende fase

Levendige etalages leegstaande winkels

De bouw van Zoetelief wordt in het 1e kwartaal 2017
afgerond. Zoetelief bestaat uit 7 huurwoningen en twee
winkelruimten op de begane grond. Deze worden begin
2017 door Xenos en House of Indigo ingericht.
Zoetelief is een belangrijke mijlpaal in de vernieuwing van
het stadshart. Met de verhuizing van twee ondernemers
naar deze locatie neemt Den Helder een belangrijke stap in
het compacter en gezelliger maken van het stadshart.
Kijk voor meer informatie op www.woningstichting.nl.

Sinds juli verlevendigen kunstenaars bij toerbeurt in het
kader van “Werk aan de winkel” de etalages van lang
leegstaande panden in het stadshart in. “Werk aan de
winkel” is een project van Kunsthal 45 en Woningstichting.

Bouw De Zusters gestart
Woningen
De zeven grondgebonden eengezinswoningen zijn
verdeeld over een blok met drie woonlagen. Op de begane
grondvloer wordt een (woon)keuken, toiletruimte en aparte
bergingsruimte, losstaand van appartementen, gerealiseerd.
De eerste verdieping is voorzien van een ruime woonkamer
met aan de achterzijde van de woning een balkon. Op de
tweede verdieping komen nog drie slaapkamers en een
badkamer.
Kijk voor meer informatie op de website
www.dezusterswonen.nl.

In december begonnen de heiwerkzaamheden aan
De Zusters. Begin 2017 start de aannemer met de bouw
van de 7 eengezinswoningen aan de Polderweg en de
13 appartementen aan het Julianaplein. De bouw duurt
ongeveer 1 jaar.
Appartementen
De appartementen worden verdeeld over vier woonlagen
en hebben meerdere slaapkamers, een woonkamer met
keuken, aparte toilet- en badruimte, eigen balkon en een
berging op de begane grondvloer. De bovenste twee
appartementen krijgen een dakterras (optioneel).

Wervianen nemen bezit van Beatrixstraat

| STADSHART |

De beelden, door Woningstichting geschonken aan de stad,
tonen diverse beroepen en symboliseren de historische
band van Den Helder met de marinewerf Willemsoord.
De beelden behoren tot een serie van vijf beelden, gemaakt
door kunstenaar Peter Erftemeijer. Daarnaast komen er
nog vijf beelden van de kunstenaar Yair Aschkenasy.
Op het vernieuwde Stationsplein komen ook nog diverse
borstbeelden. Wanneer de andere beelden geplaatst gaan
worden is nog niet bekend.
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Afgelopen november namen twee wervianen bezit van
de Beatrixstraat. De twee beelden lopen de route die
jarenlang de wervianen ook liepen door het stadshart
van Den Helder. Ter hoogte van het zebrapad voor
FLOW staat het beeld van ‘De Werviaan met Tas’ en
op de locatie tegenover restaurant Da Gino staat
‘De Werviaan met touw’. Het plaatsen duurde
ongeveer 1,5 dag.

WOON|MAGAZINE

12

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. Prins Hendrik Kwartier, 6 appartementen en 2 woningen
4. De Zusters, 23 woningen
5. Zoetelief, winkelconcentratie + 7 woningen
6. De Melkfabriek, 5 koopwoningen
7. Zuidstraat 13
8. 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
15. Bibliotheek in School 7 in opdracht van Gemeente Den Helder
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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
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.
Waar: Spoorstraat 35 te Den Helder
Wanneer: elke zaterdag van 12.30-15.30 uur

7

8
2

6

9
11

12
6
5
2

1
13

| STADSHART |

3
14
2

11
1

7

4

15
10
7

13

5

WOON|MAGAZINE

| BINNEN DE LINIE |

14

Fijn wonen in het Lyceumhof
Het Lyceumhof, uniek gelegen naast het Timorpark,
bestaat uit 56 appartementen. De appartementen zijn
te koop en te huur. De koopprijzen zijn vanaf € 219.000,
de huurprijzen beginnen bij € 662.
Belangstellenden voor een appartement kunnen zich
melden bij Coltof Makelaardij & Partners
(0223 20 00 05 of www.coltofmakelaardij.nl)

Aan het eind van het jaar komen de bewoners bijeen in
Paviljoen van Toen voor de kerst- of oudejaarsborrel.
Men gaat met elkaar uit eten, naar de film of wandelen.
Een kunstcommissie zorgt voor de creatieve aankleding
van de gangen in beide blokken. Via de maandelijks
nieuwsbrief “Het Molukkertje” blijven de bewoners op de
hoogte van alle wetenswaardigheden.
Kortom Het Lyceumhof is een locatie waar gezelligheid
geen tijd kent en waar het fijn wonen is. Wie geen behoefte
heeft aan gezamenlijke activiteiten is daar helemaal vrij in,
maar wie gezelligheid zoekt zal deze zeker vinden in het
Lyceumhof!
Veel bezoekers tijdens open huis Lyceumhof
Op 1 oktober hield Woningstichting samen met
makelaardij Coltof open huis in het Lyceumhof.
De bezoekers konden een volledig ingericht appartement
bekijken en kregen informatie over het huren of kopen
van een appartement in Lyceumhof.

De bewoners van appartementencomplex Lyceumhof
organiseren verschillende activiteiten waaraan kan worden
deelgenomen. Zomers is er de druk bezochte barbecue
in het Timorpark.

Jacob Been
Het door de Duitsers gesloopte Ouwe Helder werd na
de Tweede Wereldoorlog geheel nieuw opgebouwd.
Het gemeentebestuur besloot de oud bewoners te
eren door de straten in die wijk te vernoemen naar de
roeiredders en zeehelden van weleer.
Een van hen was Jacob Been, haringtrekker.
Hij leefde van 1846 tot
1937 en woonde in de
Artilleriestraat in de
Oude Helder. Hij redde
meer dan 400 mensen
het leven voornamelijk
door ze met behulp van
zijn eigen haringvlet te
redden. Een jaar voor
zijn dood werd hij
benoemd tot Broeder
in de Orde der
Nederlandse Leeuw.

Bent u ook benieuwd wat uw mogelijkheden zijn?
Neem dan contact met ons op via tel. 0223 67 76 77!

Van Galenbuurt
krijgt allure van
weleer terug
Woningstichting gaat 59 woningen in de Van Galenbuurt
renoveren. 15 woningen aan de Van Galenstraat krijgen
naast een nieuw dak ook een nieuwe voorgevel. Dit is nodig
vanwege de slechte staat van het huidige voegwerk. Bij de
woning op Van Galenstraat 103 kan bekeken worden hoe het
eruit komt te zien. In een later stadium worden ook de andere
huizen in het buurtje gerenoveerd. Woningstichting trekt
gemiddeld per woning zo’n 60.000 euro uit, totaal zo’n
3,5 miljoen euro. De verwachting is dat begin volgend jaar
begonnen wordt met de verbouwing. Per huis neemt dat zo’n
14 dagen in beslag. Aan de binnenzijde verandert verder niets
en bewoners kunnen tijdens de werkzaamheden in hun huis
blijven. Het hele project zal zo’n halfjaar duren.

Wijkcommissies helpen bij de ‘Waterpoort’
in de Falgatuinen
Eind oktober hielpen diverse leden van de wijk
commissies uit Nieuw Helder met de laatste
handelingen van het kunstwerk ‘De Waterpoort’.
Dit kunstwerk is de laatste in een serie van drie die in
de Falgatuinen door kunstenares Marjolijn Guldemond
gerealiseerd is.
Eerder zijn de kunstwerken ‘Het ‘Waterpodium’ en
‘Het Waterplein’ in gebruik genomen. Bij alle kunstwerken
zijn de houten kratten rond de potten gemaakt van de
kozijnen uit de sloopflats. De pot is een kunststof vat met
daar omheen cement op gaas. Op een later tijdstip worden
de kunstwerken officieel overgedragen aan de buurt, dit zal
een feestelijk moment worden.

Voor de Falgatuinen maakte Marjolijn Guldemond in
opdracht van de Woningstichting en met financiële steun
van het Convenant Wijkaanpak Plus, een drietal kunstwerken
met het thema ‘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 beheert een aantal tuinders een stukje groen.
Om dit groen van 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.
Marjolijn Guldemond is architect en theatermaker.
Ze ontwerpt en bouwt eigenhandig kleinschalige bouwsels
op specifieke plekken. Mensen kunnen deze bouwsels op,
onder of ingaan.

Oogstfeest schoolbuurttuin

| NIEUW DEN HELDER |

Op 6 oktober vierden leerlingen van basisscholen
De Fontein en De Duynvaerder samen met het
Internationaal Vrouwen Centrum (IVC) hun jaarlijkse
‘oogstfeest’!
Tijdens het oogstfeest gingen de leerlingen uit de verschillende groepen om de beurt naar het buitenlokaal op de
schoolbuurttuin om te genieten van cake met wortel en
appelcake. Allemaal klaar gemaakt met hun zelfgekweekte
groenten en fruit! De Helderse Vallei ondersteunde hen
daarbij met lessen over zaaien, wieden, verzorging en
natuurlijk oogsten. Al het eten en biologische drinken
werden geserveerd op en in biologisch afbreekbaar
materiaal dat de leerlingen vervolgens zelf op hun
composthoop mogen gooien!
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De schoolbuurttuin is een initiatief van de Brede School
aan de IJsselmeerstraat en wordt mede mogelijk gemaakt
door Woningstichting Den Helder, Gemeente Den Helder,
De Wering, De Helderse Vallei, Kunstenaars Onno Dirker en
Peter Zuiderwijk en diverse enthousiaste vrijwilligers en
buurtbewoners.
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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)
5. Tiny houses
In uitvoering
1. Kreekpark Particulier Opdrachtgeverschap
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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Brand Heiligharn gooit roet in het eten
Al meer dan 1,5 jaar werken de vakmannen van Dozy
aan de vernieuwing van het Heiligharn. Na de plaatsing
van enorme betonnen wanden zouden de loopbruggen
van de onderdoorgang opengaan. De familie Hagnauer,
wonend in het Heiligharn naast de nieuwe onderdoor
gang, keek er naar uit . Mevrouw Hagnauer zag het al
helemaal voor zich. “Ik, de loopbrug openen door een
lintje te knippen en te proosten met een fles kinder
champagne.”
Zo mocht het helaas niet gaan. Op 21 september ontstond
een grote brand. Meneer Hagnauer: “Mijn vrouw zag een
pluimpje rook voorbij komen en vroeg of ik even wou kijken.
Ik liep op het achterbalkon en zag al snel een kolom van
rook en vuur op mij afkomen. Snel naar binnengegaan en
alles zoveel mogelijk afgesloten. Ik riep tegen mijn vrouw
dat ze er uit moest. Eenmaal op de galerij hield ze zich,
telefonerend met onze dochter, vast aan de balustrade.
Binnen enkele ogenblikken stond de politie bij onze
voordeur en sommeerde ons om zo snel mogelijk het
gebouw uit te gaan. Zonder tas, geld en medicijnen
stonden we enkele ogenblikken later op straat.”

De familie Hagnauer mocht op last van de brandweer de
bewuste avond nog niet thuis slapen. “We konden gebruik
maken van een een hotel. Maar wij zijn bij mijn dochter
gaan slapen. We mochten gelukkig wel even naar binnen
om wat spullen te pakken. De volgende dag zijn we
teruggegaan en begonnen met de grote schoonmaak.”

| NIEUW DEN HELDER |

De reguliere bouwwerkzaamheden zijn inmiddels door de
aannemer hervat. De onderdoorgang moet waarschijnlijk
geheel opnieuw uitgevoerd worden. Mevrouw Hagnauer:
“Het is gezellig wonen in het Heiligharn. Ik ben ervan
overtuigd dat het straks prachtig is.”
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“We werden zeer goed opgevangen door hulpdiensten,
gemeente en Woningstichting. Ook vond ik de persoonlijke
aandacht van de burgemeester en de directeur van
Woningstichting hartverwarmend. De heer Waltmann ging
op zijn hurken naast mij zitten en zei tegen mij dat het goed
zou komen. Elk half uur kregen we nieuws over de voortgang.” Mevrouw Hagnauer knijpt met haar ogen. “Ik was
bang dat de hele woning verbrand zou zijn, dat viel achteraf
gelukkig mee. Maar ik heb het er nog steeds moeilijk mee.
Slapeloze nachten en een onrustig gevoel overvallen mij
nog af en toe.”
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De Golfstroom, straks een centrum van
wonen, welzijn en gezondheidszorg
Vrijwaard richt het Dienstencentrum van de Golfstroom
anders in: er komen meer extramurale woningen en er
verdwijnen intramurale woningen. In overleg met
Vrijwaard besloot Woningstichting deze ingreep te
combineren met verplaatsing van het Gezondheids
centrum. Alle gezondheidsdiensten uit het huidige
Gezondheidscentrum bij het Heiligharn verhuizen mee
naar de Golfstroom.

Het nieuwe Gezondheidscentrum komt op de begane
grond van De Golfstroom. Er komen twee huisartsen
praktijken, een tandarts, apotheek, fysiotherapeut,
Mensendieck praktijk, Starlet-DC, logopedist, psycholoog,
orthopedisch schoenmaker en thuiszorg. Parkeergelegenheid komt op de plek waar voorheen de bibliotheek
De Schooten zat. Het gebouw van de bibliotheek wordt
binnenkort gesloopt. De bouw van het nieuwe Gezondheidcentrum startte begin november. De verwachte oplevering
ligt rond de zomer 2017.

21

| DE SCHOOTEN |

Mensen met een lichte zorgvraag moeten langer zelfstandig
(extramuraal) wonen en zijn afhankelijk van zorg die ze
kunnen inkopen. Met zoveel zorgdiensten op één nieuwe
locatie biedt het nieuwe gezondheidscentrum de inwoners
van De Schooten veel service.
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O ja, en dan hebben we nog Callantsoog
‘O ja, en dan hebben we nog Callantsoog’, klinkt niet
onbekend voor Geri van Dijk en Willem van der Ham.
Beiden zitten ze in de wijkcommissie Callantsoog voor
de huurders van Woningstichting Den Helder.
En beiden wonen al zeer lang, Geri al 27 jaar en Willem
al meer dan 42 jaar, in de Van Brederodestraat in
Callantsoog. Wie zijn deze bewoners? Bevalt het wonen
in Callantsoog? En worden de huurders in Callantsoog
echt vergeten?
Willem behoort samen met zijn vrouw tot de eerste groep
bewoners die in 1974 hun intrek nam in de woningen.
Bureau Marinehuisvesting wees destijds enkele van de
woningen toe. “In Den Helder kreeg je geen eengezins
woning als je maar één kind had. Hier in Callantsoog wel.
Eerst kwamen wij niet in aanmerking maar toen bleek dat
de woningen niet allemaal verhuurd raakten kregen we
alsnog een kans. Ik mocht gewoon kiezen.” Ook de in
Callantsoog geboren en getogen Geri verhuisde om die
reden begin jaren ’80 terug naar Callantsoog. “Na mijn
terugkeer vanuit Den Helder naar Callantsoog, pas na
goedkeuring van een toewijzingscommissie, heb ik eerst
acht jaar op een ander adres gewoond. In 1989 ben ik
verhuisd naar deze woning. Het bevalt mij tot nu toe prima
in de Van Brederodestraat.”
Callantsoog heeft twee gezichten. In de zomermaanden
een drukbezochte familiebadplaats met veel activiteiten
op het dorpsplein en ’s winters een rustige kustplaats
aan de Noordzee. “We hebben hier eigenlijk alles.
Winkels, supermarkt, bibliotheek, basisschool en sportvoorzieningen. Afgelopen jaar is ons dorpsplein helemaal
vernieuwd met een prachtige trap naar de duinen. Het is
hier heerlijk wonen”

Op de vraag of Woningstichting minder aandacht geeft aan
de bewoners en woningen in Callantsoog zeggen beiden
volmondig ‘NEE’. Geri: “We zijn een heel andere buurt dan
de andere buurten waar Woningstichting woningen heeft
staan. Callantsoog is een kleine gemeenschap. Ons kent
ons! We staan altijd voor elkaar klaar. Ik snap dat sommige
buurten in Den Helder wat meer aandacht vragen.
Maar we voelen ons echt niet vergeten.” Willem vult gelijk
aan: “De woningen worden goed onderhouden. We hebben
onlangs allemaal nieuwe daken gekregen. Dit scheelt
behoorlijk, de temperatuur is zowel in de winter als in de
zomer een stuk behaaglijker. Daarnaast komen er door de
verkoop van woningen weer jonge mensen in de straat
wonen. Al vinden wij het wel jammer dat hierdoor het aantal
huurwoningen in Callantsoog terugloopt. Maar het is en
blijft een fijne buurt om in te wonen.”
Willem van der Ham
Willem is geen onbekende voor Woningstichting.
Nog voor Woningstichting werkte met een directeur
bestuurder zat Willem al als vertegenwoordiger van de
gemeente Callantsoog in het bestuur van Woningstichting.
Na jaren afwezigheid kwam hij, gekozen door de huurders
in Callantsoog, in 2003 in de wijkcommissie terecht.
Tegenwoordig is Willem secretaris in het Dagelijks Bestuur
van de Stichting Huurdersbelang Den Helder.
Geri van Dijk
Geri nam in 2001 zitting in de wijkcommissie. Ze werkte
toen nog bij De Goudvis. Ondertussen zet ze zich al
meer dan 15 jaar met plezier in voor de huurders van
Woningstichting in Callantsoog.

Puzzel

Vul in het diagram in volgens de onderstaande omschrijvingen. Per regel is de laatste letter van een woord
ook de eerste van het volgende. Waar puntjes staan moet u met aan- of invullen een logisch woord of
logische zin maken. De puntjes geven aan met hoeveel letters en/of woorden. Her en der staan steunletters.
Bij goede oplossing ontstaat in de groene kolommen van boven naar beneden een voor deze tijd van het jaar
passende uitspraak en in de gele kolom de naam van wie die is.
Uitspraak èn naam moet u als oplossing insturen. Veel succes!
1. tijdaangever /… je met kerst thuis? / van deze tijd
2. is de kerst zonder sneeuw / deel van de hals / christelijk feest
3. drinkgerei / daar waren dit jaar de Olympische Spelen / zintuigen
4. Ameland, Juist en Langli zijn ……eilanden / windrichting / de douane deed dit jaar grote …..vangsten
5. wintervoertuig / hemelse boodschapper / soort verlichting (afk.) / keukenkruid
6. dat wil iedereen graag zijn of blijven / pleger / de A10 is de ……. van Amsterdam
7. (domme) lekkernij / had u toch …… Clinton dan Trump gehad? / koosnaampje van Van der Vaart / vurig
8. is kerst als hij niet groen is / de …. des tijds / beelden in de slaap / ….. X-mas!
9. vuurwerk in filharmonisch orkest / verbindt (computer)netwerken / venster
10. ook dit jaar weer veel ….. rond oud en/of nieuw stadhuis / met veel kennis / eerste even getal
11. telg / in meerdere daarvan was het kerstkind gewikkeld / daar kun je iemand in grijpen.
12. 2017 wordt het …. van weer een SAIL / hypotheek….. of spaar….. / nauw / is o.a. het Onze Vader
13. feestbrood / kun je voor iemand of iets breken / kun je ergens van hebben / dans / van mening veranderd
14. wiskundig (drank)figuur / ….. en lossen / standaard / vis
15. 31/12 en 1/1 wordt er rond 00.00 altijd veel …… / voor dag en …. / voorspeld o.a. vorst (of niet)
16. staan ’s winters voetsporen in / is de HEMA bekend van / hier en ..
17. winkels draaien in deze tijd (hopelijk) een belangrijk deel van hun jaar….. / 12x12 / plaats in Utrecht
18. dat wordt ijs als regel weer / het …van Avontuur / verpakkingsmiddel
19. je wordt soms …… van al dat geknal rond / ontvangt hopelijk iedereen volgend jaar veel
20. gehakt…, corps… of kerst… / …… om de Oudejaarsconference / ….. Den Helder

Oplossing vorige puzzel: bezoek ook eens onze website samenbouwenaandenhelder.nl
Winnaar: Mw. N.J. van Wijnsberge-Vos, Westgracht 6a, Den Helder
Van harte gefeliciteerd!

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

