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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.
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School 7 Beste Bibliotheek van Nederland
Op het Nationale Bibliotheekcongres is School 7
uitgeroepen tot beste bibliotheek van Nederland.
Tijdens de verkiezingsperiode haalde School 7
verreweg de meeste publieksstemmen binnen:
28% van de ruim 20 duizend stemmers.

Volgens de jury staat de beste bibliotheek van Nederland
in Den Helder, omdat deze instelling alles in huis heeft wat
een moderne bibliotheek moet bieden. “Een lichtend voor
beeld van een innovatieve en ondernemende bibliotheek.”

Nieuwediepers zijn duidelijk trots op hun nieuwe bibliotheek.
De oproep om te stemmen werd massaal gedeeld via
social media en ondersteund door vele partijen. De support
vanuit de samenleving was enorm. “Niet alleen School 7 is
winnaar, maar heel Den Helder heeft gewonnen,” aldus een
enthousiaste directeur Jacinta Krimp van Kopgroep
Bibliotheken, die de oorkonde in ontvangst nam.
Niet alleen het prachtige gebouw, maar ook de onder
nemingslust van de Helderse bibliotheek en de gastvrije
opstelling van het personeel leidde tot de eerste prijs.

Tiny Houses

Er komen tiny houses in de Falgatuinen. Woningstichting
bereidt samen met een aantal toekomstige tiny house
bewoners een Expo voor. Het streven is om het eerste
tiny house al deze zomer te plaatsen.
Bedoeling van de Expo is om iedereen die geïnteresseerd
is in een tiny house en overweegt er zelf één te bouwen of
te laten bouwen, kennis te laten maken met tiny houses.
De bewoners van de tiny houses die deelnemen aan de
Expo zullen hiertoe op geregelde tijden hun tiny house voor
het publiek openstellen. Voor diegenen die geïnspireerd
raken is er ruimte om tijdens of na de Expo aan te sluiten
en ook een tiny house te bouwen.
Wilt u ook zelf uw tiny house bouwen, neem dan contact
op met Woningstichting 0223 - 67 76 77

Wat is aarding nu precies?
Een goede aarding voorkomt dat apparaten onder stroom
komen te staan door aardsluiting. Dat risico bestaat
wanneer in een toestel met een metalen behuizing, zoals
een wasmachine of droger, de toevoerleiding van de
stroom in contact komt met de metalen behuizing.
De isolatie van de toevoerdraad moet dit voorkomen,
maar door slijtage of losschieten van de isolatie kan het
toch misgaan. In dat geval stroomt de elektriciteit weg naar
de aarde via een extra draad in de aansluitkabel van het
apparaat, zodat het apparaat niet onder stroom komt te
staan. Anders zou u worden geëlektrocuteerd wanneer u
het apparaat aanraakt. Bij aardsluiting sluit de aardlekschakelaar de elektriciteit af of de zekering slaat door.

Kortom, bij aarding worden de metalen delen van een
installatie of een elektrisch toestel, geleidend verbonden
met - het woord aarding zegt het zelf - de aarde.
Aarding wordt aangebracht voor de veiligheid.
Hoe controleren we aarding?
Om te zorgen dat de aarding
in de woningen nog voldoet,
wordt eens per 15 jaar tijdens
abonnee-onderhoud de aarding
gecontroleerd.
De aarding wordt gemeten,
fysiek gecontroleerd en er
wordt een rapport opgesteld.
Wanneer de aarding niet
voldoet wordt dit direct
hersteld.
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Onlangs heeft Woningstichting bij verschillende
complexen de aardingen laten controleren. Maar wat is
een aarding en waarom wordt deze gecontroleerd?
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Controle aarding voor uw veiligheid
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De vogelwerkgroep Den Helder

Gierzwaluwtil

Spreeuwkast

Vogelhuisvesting in stadspark
In het stadspark wijst Fred op een grote vogelkast tegen de
muur van het gebouw De Koploper. Daar wonen spreeuwen,
maar de kast heeft ook kraamruimtes voor de vleermuizen.
Aan de scheve bomen hangen kleine, door scholieren
kleurig beschilderde kastjes, waar kool- en pimpelmeesjes
wonen. Bovenop een hoge paal staat een gierzwaluwtil.
“Daar broeden van april tot augustus gierzwaluwen.
Maar er zijn ook spreeuwen ingetrokken. De til biedt
voldoende ruimte voor beide vogelsoorten. Mocht het zo
ver komen dat de gierzwaluwen, wanneer zij in april uit
Afrika aankomen, de spreeuwen wegjagen, dan kunnen de
spreeuwen gaan broeden in één van de acht broedkamers
in de grote spreeuwenkast, die ook in het stadspark te
vinden is. Daar broeden spreeuwenparen sinds 2015.

Een verwenkooi kunt u zelf
maken. Kijk voor workshops op de website van
de vogelwerkgroep of bel
Fred op 0683235295 voor
informatie hierover.

Wat kunt u doen voor de vogels?!
Door groen tegen muren aan te laten groeien bewijzen we
de mussen zo’n grote dienst. Of een nestkastje -met 35 mm
invlieggat, niet kleiner-, vlak bij huis tegen een zonnige muur.
Dat biedt kans het musje van dichtbij te zien broeden. Fred
geeft de tip om boven het nestkastje een extra dakje te
bouwen, iets groter dan het dakje van het nestkastje zelf.
Zo wordt het niet te warm in de nestkast. En zet op warme
dagen een emmertje vol water neer. Met vetbollen, zakjes
met pinda’s en zaden voor de buitenvogels, -liefst in een
voederautomaat- kunnen we de mus niet alleen de winter
maar ook de rest van het jaar door helpen. Als dat lekkers
bovendien in een kleine-vogels-verwenkooi wordt gehangen,
dan kunnen de musjes hun kostje bijeen scharrelen zonder
dat ze bang hoeven te zijn voor kauwen en andere grote
vogels.

Woningstichting houdt bij nieuwbouw rekening met nest
gelegenheid van vogels: op daken worden vogelvides
aangebracht. Die bieden de musjes toegang tot de ruimten
onder de laagste rij dakpannen. Maar ook de gierzwaluw
wordt niet vergeten: bij nieuwbouw wordt meestal een aantal
nestkasten inbouwen. Dat zijn holle stenen die in de spouwmuur worden aangebracht. Kleine sleuven in de gevel bieden
toegang tot deze kasten.

| ALGEMEEN |

Fred van Vliet, penningmeester van de vogelwerkgroep
Den Helder, neemt mij mee op zijn elektrische scooter,
de binnenstad van Den Helder in. Een rit langs plekken
waar veel aandacht is voor kleine vogels als de huismus, spreeuw en gierzwaluw. Maar ook langs plekken
waar het beter kan. Fred praat bevlogen over vogels.
Vooral over kleine vogels. Hun aanwezigheid en gezang
maakt mensen blij, daar is Fred van overtuigd.
En bovendien eten ze muggen en andere irritante
insecten. Goede redenen dus om het deze vogels naar
de zin maken in Den Helder. De vogelwerkgroep neemt
daar het voortouw in.

Kwetterbosjes voor de mus
De gierzwaluw trekt de huismus aan, want waar de
gierzwaluw zich veilig voelt, daar is het ook veilig voor
de huismus. Fred is bezorgd over het voortbestaan van
de mus, die net als de gierzwaluw een beschermde vogel
is. Mussen stellen hoge eisen aan hun leefomgeving.
Om te kunnen overleven hebben mussen nestgelegenheid,
voedsel (zaden en insecten), beschutting (met name tegen
sperwers) en (als het warm is) schoon water nodig.
De nestplaats van huismussen zit onder dakpannen of in
allerlei anderen holtes van woongebouwen. Fred houdt halt
bij een zijmuur van een woning waar wat heesters groeien.
“dit bosje oogt niet bijzonder mooi, maar het biedt prima
bescherming aan een kolonie huismussen. We noemen het
een kwetterbosje. De mussen slapen en kwetteren daar en
zijn onzichtbaar voor hun natuurlijke vijanden, de sperwers.
Koesteren dus die bosjes. Dat gebeurt absoluut te weinig.
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Ingang nestkasten
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Lolke Kuipers (D66)
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Wethouder Stadsontwikkeling

Wat vindt u van Den Helder?
Den Helder is een dynamische stoere stad met geweldig veel potentie op het gebied van bijzonder werken, plezierig
wonen en grenzeloos recreëren. Ik woon hier nu 25 jaar en vind de dynamiek van deze stad nog steeds heel aantrekkelijk
Met zijn zeehaven, luchthaven, strand, natuur, offshore-bedrijven, Koninklijke Marine. Spannend! Wat gebeurt er nou in
veel andere gemeenten?! Ik vind het hier heerlijk.
Wat onderscheidt Den Helder van andere steden?
Diezelfde dynamiek, die verschillende facetten. Een stad
die met Amsterdam en Rotterdam als enige een zeehaven
én een luchthaven heeft, daar moeten we met trots aan
polijsten en poetsen. En niet vergeten daar vaart in te
houden. Deze diamant glanst al wel maar is nog lang niet
voldoende geslepen. We hebben 56.000 inwoners, maar
vaak de kenmerken van een stad van 200.000. En ik moet
zeggen, nu ik als wethouder ook op een andere manier
naar de stad kijk, valt het me nog veel meer op hoe
bijzonder het hier is: wat gebeurt hier allemaal!?
Wat zijn de positieve en negatieve kanten van
Den Helder (kansen en bedreigingen)?
De kansen zijn zeer divers. Je moet ze wel willen zien.
Grote kansen zijn er voor het toerisme, de toenemende
vraag naar accommodaties en de groeiende behoefte aan
vrijetijdsbesteding. Maar ook kansen op het gebied van
aantrekkelijk wonen op een landelijke manier. En natuurlijk,
en dat is al heel vaak gezegd, de combinatie haven-luchthaven. Die brengt zoveel werkgelegenheid met zich mee.
Daar zijn we een aantrekkelijke stad omheen aan het
bouwen. Want bij een sterke haven hoort een mooie stad.
Nu en in de toekomst.

Waar we heel stevig op in moeten gaan zetten is scholing.
Onze eigen kinderen gaan vaak ergens anders studeren en
komen dan niet meer terug. Dat is jammer. Het liefst hou je
ze hier, of zorg je ervoor dat er
andere jonge mensen onze kant
opkomen. Er gebeurt wel al veel:
we hebben het KIM, een mooi
ROC, vakopleidingen, enkele
minors van hogescholen, maar het is nog niet genoeg.
Daarin kunnen we meer doen! Én nog aantrekkelijker
worden om te gaan wonen. Lastig aan Den Helder is dat
we vaak erg kritisch naar onszelf zijn. We kunnen enorm
druk zijn met het opblazen van hele kleine zaken. Kijk naar
het stationsplein: in plaats van feest te vieren zetten we
elkaar voor het hekje van de rechter. En dat voedt het beeld
dat anderen over Den Helder hebben: er is daar altijd
gedoe. Terwijl dat helemaal niet waar is, dat beeld klopt
niet, er gebeuren hier fantastische dingen! Dat zouden we
veel meer moeten uitstralen. We verkopen onze stad te
weinig. Ik kom oorspronkelijk uit Sneek en ik ken geen
Sneker die níet trots is op zijn stad. Dat kunnen we hier
ook. We zijn goed bezig, de stad knapt op, het is hier
prachtig, er is werk, meer dan genoeg. Dat kunnen we
best tegen de rest van de wereld gaan vertellen.

“stevig inzetten
op scholing”

Wat is de kracht van haar inwoners?
De verscheidenheid. Een havenstad trekt van oudsher veel
verschillende nationaliteiten en mensen aan. Met hart voor
de zee en voor het werk en de kansen die de zee met zich
mee brengt. Deze mensen brengen een karakter in de stad
en die bezorgen deze stad zijn stoerheid en energie, met
hier en daar ook een rauw randje. De mensen zijn hier recht
voor zijn raap, eerlijk. Daar houd ik wel van. Ik ben wijk
wethouder van Nieuw Den Helder. Daar wonen alsof het
vanzelfsprekend is 100 nationaliteiten. Dat is toch fantastisch!
Voor een stad van deze grootte. Daar kom je de hele
wereld tegen. Ik vind dat grappig en boeiend tegelijk.
Het stadshart is zowel voor de gemeente als voor
Woningstichting een speerpunt binnen het beleid:
We hebben al een hoop bereikt in het stadshart.
Waar kijkt de wethouder met trots naar terug?
Mensen willen zich lekker voelen in de stad. Als je ergens
loopt, moet het er goed uitzien, het moet logisch voelen.
Iedereen ziet dat het stadshart enorm opknapt. Ik ben er
erg trots op dat het Den Helder lukt het centrum meer
smoel te geven. Een uitstraling die al jaren geleden is
bedacht en nu door stug volhouden in alle straten en op
alle hoeken zichtbaar wordt. De stad als bindend weefsel.
Als je wel eens van Willemsoord naar de Beatrixstraat
loopt, begrijp je wat ik bedoel. De prachtige nieuwbouw,
de structuur van de straten, het klopt. Ik hoor soms wel
eens het verwijt dat we teveel met stenen stapelen bezig
zijn, dat het niet belangrijk is. Het is juist wél belangrijk.
Het zorgt ervoor dat mensen zich op hun gemak voelen,
zich thuis voelen. Het zorgt er ook
voor dat mensen trots kunnen zijn
op hun stad. Waar ik ook trots op
ben is onze veerkrachtige detailhandel. Het waren zware jaren,
maar er staan nog heel veel goede
zaken overeind. Samen met de ondernemers en de
vastgoedeigenaren werken we aan het kleiner en sterker
maken van het winkelhart, en dat gaat lukken. We hebben
al meer dan 10.000 m2 winkeloppervlak geschrapt.
Daar komen geen nieuwe winkels. We zitten ook samen
aan tafel om allerlei regels kritisch te bekijken, of dat niet
makkelijker kan in het stadshart. Ik vind dat hartstikke leuke
bijeenkomsten en daarin zie ik ook voor mezelf een rol.
En dan kom je dus allerlei zaken tegen die nu bureau
cratisch geregeld zijn, maar geen enkele invloed hebben
op ons dagelijks leven. Weg ermee zou ik zo zeggen.

Hoe ziet het stadshart van Den Helder er over
10 jaar uit?
Ik zie dan een wandelpad van station naar de dijk, door een
lommerrijk park, dat wordt omzoomd door verschillende
fijne buurten, met binnenstedelijke groene rust, grenzend
aan winkel- en uitgaansdrukte. Van station tot dijk en naar
Willemsoord, ook zo’n parel in de stad. Er komt daar steeds
meer actie en vertier en wordt een echt uitgaanscentrum.
Met horeca, schouwburg en musea, waaronder natuurlijk
ook de Museumhaven. Willemsoord moet in alle rust
ontwikkelen en doorgroeien. Waarbij we een scherp oog
moeten hebben voor wat het oplevert en niet alleen voor
wat het kost.
Wat is er voor nodig om dat te bereiken?
Het Stadspark zo snel mogelijk afmaken. Goede initiatieven
ondersteunen. En natuurlijk de omgeving Koningstraat
opknappen. Dat willen we samen met Woningstichting
doen, want er liggen kansen om hier een mooi woongebied
van te maken. We hebben daar al eerste afspraken over
gemaakt en de gemeenteraad zal hierover dit jaar een
besluit gaan nemen.
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“trots op de
veerkrachtige
detailhandel”
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Hoe verloopt de samenwerking met Woningstichting en Zeestad?
Meer dan prima, kijk naar de resultaten. Woningstichting is de grootste ontwikkelaar in onze stad. Daar wordt door
sommigen wel eens moeilijk over gedaan, maar beleggers en ontwikkelaars staan nou eenmaal niet in de rij om hier te
investeren. We werken allebei hard aan het continu verbeteren van de stedelijke leefkwaliteit. Zeestad, Woningstichting
en gemeente hebben in moeilijke economische tijden samen veel bereikt. We hebben elkaar in moeilijke tijden gesteund
en laten elkaar ook nu niet los. En zonder Zeestad hadden we hier nu ook niet gestaan. Zeestad kreeg in het begin veel
weerstand. Ik zie dat er nu veel meer waardering voor hun werk is. En terecht.
De samenwerking met Zeestad en Woningstichting vraagt concentratie en inzet op samenwerken. En die is er. Waarbij ik
ook niet onder stoelen of banken steek dat er ook weleens een stevige discussie is als we even vergeten wie welke rol
heeft in deze stad. Het moet ook spannend zijn, dat zorgt voor betere resultaten. Want dan geldt ook “zonder wrijving
geen glans”! Californiestraat, Molenplein, Molenstraat, Beatrixstraat, De Zusters… Ik hoop dat we de komende jaren
nog veel van dit soort mooie projecten samen kunnen realiseren. En ik heb daar echt alle vertrouwen in.
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Gratis regenton voor huurders
van Woningstichting
Of we het nu leuk vinden of niet, er valt steeds meer regen in Nederland. Honderd jaar geleden viel er
gemiddeld per jaar zo’n 700 millimeter, nu 900 millimeter. In die 100 jaar kwamen er ook veel meer mensen in
Nederland wonen.
Meer mensen betekent meer wegen en meer woningen en
dus minder grond om het regenwater in weg te laten
zakken. Wanneer water de grond niet in kan en ook het
bestaande riool de hoeveelheid water niet aan kan, vormen
zich na hevige regenval grote plassen en kunnen straten en
stegen onderlopen.
De overheden, waterschappen en hoogheemraadschappen
zoeken naar oplossingen. Maar ook de burgers kunnen hun
steentje bijdragen. Of liever gezegd: hun steentje UITdragen.
Tuinen, vol gelegd met stenen helpen niet mee aan de
waterberging. Groene tuinen juist wel!! Door uw stenen tuin
te veranderen in een groene tuin en er waterminnende
planten als Zenegroen, Moeraswolfsmelk, Wilg, Vlinderstruik of gras in te zetten, helpt u mee het water in de grond
te laten zakken.
Wanneer u bovendien het water uit de regenpijp via een
vijver of goot uw tuin in leidt is het effect nog groter.
Let wel op dat het water richting een vijver of een laagte in
de tuin afstroomt en niet naar de buren.
Maar ook als uw tuin al groen is kunt u iets extra’s doen om
riool en de waterzuiveringsinstallaties te ontlasten: door
water dat op uw dak valt en (nu nog) via de regenpijp
rechtstreeks in het riool verdwijnt op te vangen in bijvoorbeeld een ton. Het opgevangen regenwater is prima
geschikt voor uw planten, het wassen van uw auto en zelfs
om de toilet mee door te spoelen of uw kleding mee te
wassen. Zo bespaart u ook nog op uw waterrekening!
Tenslotte een tip voor mensen met weinig tuin: ook zij
kunnen helpen water te laten infiltreren in de grond, door
aan de straatkant een rij tegels langs de gevel van het huis
weg te halen en hier een geveltuintje aan te leggen. Alle
beetjes helpen, en de straat fleurt er ook nog eens van op!

Huurders van Woningstichting kunnen gratis een regenton aanvragen! Woningstichting regelt de aanschaf en
installatie van de regenton zonder dat u hier een extra
huurbijdrage voor betaalt.

Grote Schoonmaak ouderwets? Nee hoor,
niet….op basis van timemanagement
Weinigen bewaren goede herinneringen aan de grote
schoonmaak van vroeger….het hele huis op z’n kop,
want moeder was aan de schoonmaak. Toch is een
schoon en opgeruimd huis belangrijk, het maakt ons
gelukkiger, het is gemakkelijker bij te houden, er komt
ruimte, ongedierte verdwijnt…..kortom genoeg redenen
om toch een grote schoonmaak te overwegen.
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Gebruik een goed uitgewrongen doek en spoel deze
regelmatig uit in een warm sopje. Neem ook de ruimte
achter de radiatoren mee.
Neem na het zuigen de vloer met een vochtige dweil met
sop af en dweil na met een vochtige doek zonder zeep.
Losse synthetische matten geeft u buiten op uw stoepje
een schrobbeurt (eerst sop dan schoon water!) en daarna
buiten over een rekje laten uitdruipen en drogen. Was de
gordijnen op een dag dat u ze snel buiten kunt drogen en
’s avonds weer schoon en wel binnen kunt hangen.
Stel dit desnoods uit tot een warme dag, later in het jaar.
De keuken vraagt speciale aandacht vanwege de (vele)
laden en kastjes en kooksporen. Is de keuken schoon
dan kunt u voortaan het systeem “één kastje per keer”
hanteren. Zo blijft je keuken met weinig moeite mooi
schoon.
Als de planning mislukt….
Begin gewoon weer opnieuw.
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Wij doken voor u in de diverse schema’s en stappenplannen
die op internet te vinden zijn en geven u de beste tips die
we vonden.
Begin zittend, met pen, papier en uw agenda. Plan een
aantal ochtenden en/of middagen, niet te ver uit elkaar,
waarin u gaat schoonmaken. Het hoeft (juist !) niet af in één
dag! Ga bijvoorbeeld aan de slag van 9 tot 11 en beloon u
dan zelf met een uurtje relaxen.
Bepaal waar u wilt beginnen. In de woonkamer,
waar misschien het meeste werk zit, of juist een kleine,
makkelijke ruimte (gang, overloop, wc, badkamer) als
eerste om de smaak te pakken krijgen. Begin niet overal
tegelijk, maak één ruimte helemaal aan kant voor u aan
de volgende begint.
Zet drie dozen neer in de ruimte die u onder handen
heeft: één voor spullen die u weggooit, één voor spullen die
u wilt verkopen of weggeven en één voor spullen die in een
andere ruimte in uw huis horen. Onnodige spullen moeten
eerst de deur uit voordat u met schoonmaken van die
ruimte begint.
Maak grondig schoon dan hoeft u de rest van het jaar de
boel alleen maar bij te houden. Zuig vloeren, maar ook met
een opzetborsteltje de wanden (sierpleister, behang, maakt
niet uit) , plafond, vensterbanken, eventuele gordijnkappen
etc. Vergeet niet om bijvoorbeeld de deuren, stopcontacten,
plinten, bovenop de kasten, lampen etc. schoon te maken.
Alles moet schoon! Gebruik géén droge stofdoek of
plumeau, daarmee verplaats je alleen maar stof.
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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. Anton Pieckplein
6 Over het Wad, 9 herenhuizen + 34 appartementen
7. Doortrekken stadspark
8. Koningstraat, realiseren woongebied
9. Flamingo naar Beatrixstraat
10. 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. Zuidstraat 13
6. Stationsgebied

3

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
16. De Melkfabriek, 5 koopwoningen
17. Over het Wad, 27 appartementen voor de zorg
18. Zoetelief, winkelconcentratie + 7 woningen

3

8

5

7

8
1

4
4

9

6

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
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Zoetelief: één pand, twee verhalen!
Op de hoek Beatrixstraat/Keizerstraat staat een nieuw pand met in de plint twee winkels en daarboven zeven huur
maisonnettes. Zoetelief is een belangrijke mijlpaal in de vernieuwing van het stadshart van Den Helder. Wij spraken met winkel eigenaar Sylvain Wiersma van House of Indigo en met de kersverse huurders van één van de
maisonnettes: de familie Nierop.
“Een heerlijke zonnige leefruimte met tuindeuren naar
ons eigen dakterras”

Sylvain in zijn nieuwe winkel
Afgelopen februari opende Sylvain de deuren van
House of Indigo aan de Keizerstraat 58, de specialist in
denimkleding. Later dit jaar volgt Xenos.
Sylvain komt oorspronkelijk uit Den Helder en werkt al zijn
hele leven in de retail. Na ongeveer 12 jaar in Amsterdam
gewoond te hebben verhuisde Sylvain vanwege zijn
kledingwinkel terug naar Den Helder. “Wat mij opviel in
de tijd, dat ik woonachtig in Amsterdam naar Den Helder
reisde, is dat ik vaak de regen achter mij liet en de zon
- het mooie weer - in Den Helder tegemoet ging”, aldus
Sylvian. Tot de verhuizing zat de kledingwinkel in de
Spoorstraat, waar zij al snel uit haar jasje groeide. Reden
voor Sylvain om op zoek te gaan naar een ruimer pand op
een toekomstgerichte locatie. Via een tip over Zoetelief
kwam hij terecht bij Woningstichting.
Sylvain: “Tijdens de gesprekken ontdekte ik dat
Woningstichting samen met de gemeente en andere
partijen ontzettend veel doet voor de ondernemers in het
stadshart.” Sylvain is erg tevreden over de nieuwe locatie.
“We hebben hier meer aantrekkingskracht op het winkelend
publiek. Dat komt door de lekker grote ramen en de mooie
gevel. Binnen staan koffie en thee altijd klaar!”

Één van de eerste huurders van Zoetelief is de familie
Nierop. De heer van Nierop, geboren Heldenaar, en
mevrouw van Nierop, van origine uit Wildervank, ontvingen
op 31 maart de sleutels van hun gloednieuwe maisonnette.
Het kwieke stel, al 53 jaar getrouwd, heeft twee in Den Helder
wonende kinderen (zoon Jan en dochter Karina). In de
afgelopen 50 jaar woonden ze in diverse wijken binnen
Den Helder maar nog nooit in het stadshart. Nu gaan ze na
een kwart eeuw weer huren bij Woningstichting.
“We worden ouder en willen niet meer afhankelijk zijn van
het zelf (eigenlijk hun kinderen) moeten onderhouden van
de woning. Dus gingen we zoeken naar een huurwoning.”
De familie Nierop zag een advertentie van de woning in de
donderdagskrant en reageerde meteen. Belangrijk voor
die beslissing waren het dakterras en de zonnige ligging.
“Het is een mooi centraal punt om te wonen met veel
voorzieningen in de buurt en genoeg ruimte in de woning.
We hebben een heerlijke zonnige leefruimte met tuindeuren
naar ons eigen dakterras waar we met potten en planten
aan de gang gaan”, aldus de familie Nierop. Verhuizen
betekent vaak ook afscheid nemen van spullen. De heer
van Nierop: “Al voor onze verhuizing namen we afscheid
van de biljarttafel.”

Compacter stadshart met stedelijke
woonvoorzieningen

Benieuwd naar alle ontwikkelingen in het stadshart?
Bekijk dan www.facebook.nl/Samenbouwenaandenhelder!

| STADSHART |

Het stadshart van Den Helder moet compacter worden om
zijn kracht te behouden. Leegstaande winkels en horeca
zaken aan de randen van het winkelcentrum, in vooral
Koningstraat en Spoorstraat-Oost, worden de komende
jaren verbouwd tot woningen. Dat is noodzakelijk voor het
verbeteren van de leefbaarheid in deze buurt.
Robbert Waltmann: “Met dit plan vangen we twee vliegen
in één klap. We werken naar een compacter stadshart en
we creëren woonruimte dichtbij stedelijke voorzieningen.”
Zowel gemeente als Woningstichting bezitten inmiddels
veel panden in de buurt en kunnen door de overeenkomst
samen aan de slag. Als eerste staat renovatie/heront
wikkeling van woningen aan de Koningdwarsstraat op de
planning. Daarnaast worden de Spoorstraat-Oost en
Koningstraat weer toegankelijk voor autoverkeer.

Hiermee wordt benadrukt dat dit deel van het stadshart
geen centraal winkelgebied meer is. Een deel van de
horecazaken heeft plannen om naar Willemsoord te
verhuizen. En de gemeente is in gesprek met de eigenaren
van de coffeeshops om deze uit de Koningsstraat te
verplaatsen.
Op de langere termijn staat verbouw of nieuwbouw van
veel meer panden op de planning. Wethouder Kuipers:
“Het winkelgebied van het stadshart van Den Helder moet
kleiner en gezelliger. Daar werken we aan. De omliggende
straten vergeten we daarbij niet. Dat moeten fijne woonbuurten worden, met hier en daar een winkeltje of café.
Samen met Woningstichting gaan we dat voor elkaar
krijgen. De buurt gaat de komende jaren echt van karakter
veranderen.”
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De gemeente en Woningstichting slaan de handen in
elkaar om de Koningstraat en omgeving de komende
jaren te transformeren naar een aantrekkelijk woongebied. Daartoe ondertekenden Wethouder Lolke Kuipers
en directeur Robbert Waltmann begin dit jaar een
samenwerkingsovereenkomst.
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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. Bergingen Runstraat en omgeving
4. 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
12. Brug bij Vechtstraat

2

3

Toekomstig bewoonster Kreekpark
Petra Alders slaat de eerste paal
van haar woning!
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De Jan Verfailleweg
De naam Verfaille is heel bekend in Den Helder.
Veel Jutters hebben les gehad van de leraren Verfaille.
We vragen aan Paul, zoon van Frans (bijnaam Snarf),
waarom een weg naar z’n betovergrootvader is
vernoemd.
Gezien vanaf de binnenstad begint de drie kilometer lange
Jan Verfailleweg met een lange flauwe bocht naar links met
aan de rechterkant een negental vrijstaande huizen. Aan de
linkerkant staan, achter een groenstrook, ook vrijstaande
huizen. Na de afslag Huisduinen begint een hele lange rij
flats die doorloopt tot de Duinroosstraat. Wat we verder
tegenkomen tot de duinen zijn rijtjeshuizen, een camping,
het aangelegde bos de Donkere Duinen, en….helemaal aan
het eind het etablissement Duinoord. Tegenover de
Donkere Duinen vinden we de enige overgebleven boerderij
aan de Jan Verfailleweg. De naam van het natuurgebied
aan de oostkant van de boerderij draagt de naam van de
boerderij: “Mariendal”. Er lagen meerdere boerderijen aan
de Jan Verfailleweg. (o.a. “De Golfstroom”, “Mariahoeve”
en “De Centrale”). De eerste boerderij buiten de linie was
boerderij “Vrede en Vrijheid“.

Deze lag ongeveer op de hoogte van de huidige kruising
van de Marsdiepstraat en de Dollardlaan. Het pad dat naar
deze boerderij liep begon bij de Jan Verfailleweg die
vroeger de naam Strooweg had. In de 19e eeuw was dit
een zandpad, dat in nattere perioden erg moeilijk begaanbaar was. Jan Verfaille (1841-1933) woonde op hoeve
”Vrede en Vrijheid” en was eigenaar van meerdere boerderijen aan de Strooweg. Hij overleed in 1933 op 92-jarige
leeftijd. In 1938 is de Strooweg naar hem is vernoemd. Jan
Verfaille heeft de naamswijziging dus niet meegemaakt.
Een aantal wegen tussen Den Helder en Julianadorp
(o.a. Schoolweg en Middenvliet) werd rond 1900 verhard
waardoor er op meerdere plaatsen een goede aansluiting
kwam met de Rijksweg. Het polderbestuur wilde ook de
Duinweg (Zanddijk) en de daarop aansluitende Strooweg
verharden.
Dit ging niet door omdat het Rijk een te beperkt deel van
de kosten wilde betalen. Daarop besloot Jan Verfaille rond
1902 een deel van de Strooweg voor eigen rekening te
laten verharden. Voor het feit dat hij op eigen houtje de
toegankelijkheid tot zijn boerderij(en) liet verbeteren, werd
hij in 1904 veroordeeld. De kantonrechter legde hem 3
gulden of vervangende hechtenis van 3 dagen op.
Uit de naamsverandering van de weg blijkt wellicht dat de
gemeente zich eigenlijk wel kon vinden in het initiatief van
Verfaille. Waarschijnlijk speelde mee dat Jan Verfaille een
dominante figuur, bestuurslid van de polder ‘Het Koegras’
en gemeenteraadslid was en in meerdere gemeentelijke
commissies zat. Zijn kleinzoon Jan bewoonde de hoeve
‘Vrede en Vrijheid’ tot eind jaren 50. In 1963 moest de
plaatsmaken voor de stadsuitbreiding.
P. Verfaille

Verharding Strooweg

| NIEUW DEN HELDER |
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Hoeve Vrede en Vrijheid

Jan Verfaille (1841 – 1933), was een Helderse bakker
die in de tweede helft van de 19e eeuw rijk werd door
broodverkoop aan de scheepvaart. Hierdoor kon hij
land en boerderijen kopen in de polder Koegras.
Een groot deel van de huizen in Nieuw Den Helder
staat op het vroegere bezit van de familie Verfaille.
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Baljuwstraat: Balkon wordt terras!
Naast een breder balkon krijgt ook iedere woning een
rond gevormde terras erbij. De flat krijgt een overhangende
rand die het geheel afmaakt.
Aannemingsbedrijf Dozy rondt dit jaar de werkzaamheden
aan de terrassen af.

Zo denkt wijkcommissie Schooten west
over de zaken die de huurders aangaan

| DE SCHOOTEN |

Wat vindt de wijkcommissie Schooten west
van de wijk?
De Schooten west is een rustig deel van deze wijk.
Wel slaat de vergrijzing toe in de hele wijk. Toch heeft de
wijkcommissie de indruk dat de bewoners tevreden zijn
met hun omgeving en het leefklimaat in de wijk.
Wat wil de wijkcommissie graag realiseren in de wijk?
Wij willen ons sterk maken om de huidige huren te
egaliseren en grote verschillen in de onderlinge huren terug
te brengen. Kleinere huurverschillen maakt doorstroming
makkelijker. Wanneer ouderen doorstromen naar een
kleinere woning (bv. nultreden woning) draagt dit bij aan
langer zelfstandig wonen en aan terugdringen van een te
kort aan sociale huurwoningen voor gezinnen.

Wijkcommissie: de heer F. Simons, de heer H. Scharloo,
de heer E. Bouwmeester, mevrouw A.E.M. Glasbergen-Hartwijk
en de heer A.W.J. van Zon (staat niet op de foto)
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Wat verwacht Schooten west van de samenwerking
met Woningstichting?
Doorgaan op het niveau wat er op dit moment is.
De renovatie van Heiligharn / Baljuwstraat is daar een heel
goed voorbeeld van. Woningstichting steekt in deze wijk
zijn nek positief uit. De resultaten zijn ook veel belovend.
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| JULIANADORP/CALLANTSOOG |
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De Brink, toekomstig woon- en
zorgcomplex voor cliënten van Omring
Omring biedt vanaf 2019 intramurale zorg in De Brink,
een complex woningen dat in de wijk Julianadorp oost
gebouwd zal worden.
Cliënten van Omring die nu nog in Den Koogh en Buitenveld een kamer delen met andere cliënten, krijgen in De
Brink een zelfstandige woning van 50 m² met eigen huisnummer, brievenbus en deurbel tot hun beschikking. Er is
inmiddels overeenstemming tussen Omring en Woningstichting over de realisatie van 34 van dergelijk zelfstandige
wooneenheden en 4 gemeenschappelijke `tuinkamers`.

Zo denkt wijkcommissie Callantsoog
over de zaken die de huurders aangaan
Wat vindt de wijkcommissie van de wijk?
Rustige wijk met weinig problemen. Wij zijn verontrust door
de verkoop van bestaande huurwoningen waardoor er
minder betaalbare huurwoningen beschikbaar zijn.
Wat wil de wijkcommissie graag realiseren in de wijk?
Betaalbare huren en het goed onderhouden van bestaande
plantsoenen.

Wat verwachten ze van de samenwerking met
woningstichting?
Goed en open overleg waarbij diverse zaken aan de orden
kunnen komen. Wij hopen dat de samenstelling van de
wijk leefbaar blijft en dat bij plaatsing van mogelijke
statushouders deze goed begeleid worden.

Wijkcommissie: de heer W. van der Ham, de heer J. Hoek, mevrouw C. Rens-van Tol, de heer J. Koper, mevrouw G.M.T. van Dijk-Schouten

Puzzel

Stuur uw oplossing naar:
info@wsdh.nl
Onderwerp:
Woonmagazine
Prijspuzzel voorjaar 2017
En maak kans op een prijs!

Oplossing vorige puzzel: Ook deze tijd zal eenmaal de goede oude tijd worden ---- Godfried Bomans
Winnaar: A.M. Zijp, Merelstraat 15 te Den Helder
Van harte gefeliciteerd!

