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Woningstichting Den Helder doet meer dan alleen verhuren van woningen.
De interviews in deze speciale uitgave van ons jaarverslag geven een beeld van
ons aandeel in de lokale samenleving. Wij wensen u veel leesplezier.
Ons financiele jaarverslag vindt u op onze website:
www.woningstichtingdenhelder.nl/over-ons/publicaties/ bij Financieel Jaarverslag.
Foto voorkant: familie Pottkamp in hun nieuwe keuken.

Voorwoord
Maatschappelijk
Jaarverslag
De politieke aandacht voor corporaties is groot. Door een aantal incidenten binnen de volkshuisvesting zit de
corporatiesector als geheel in het verdomhoekje. Onterecht omdat de meeste huurwoningen van goede kwaliteit
zijn tegen een zeer acceptabele huur.
Daarnaast leveren de meeste corporaties een forse bijdrage in de leefbaarheid van vele buurten en wijken
in Nederland. En ondanks de slechte
economische tijd komt 60% van de
woningbouwproductie in Nederland
van de corporaties.

Mijn verwachting is dat, ondanks de bijgestelde woningmarktplannen, meerdere corporaties in financiële problemen zullen komen.
Dit geldt, in eerste instantie, niet voor Woningstichting Den Helder, maar in het corporatiebestel staan alle corporaties garant voor
elkaar. Als veel dominostenen omvallen zijn de gevolgen uiterst
ongewis!
Hogere woonlasten? Zonnepanelen!
Corporaties, en zeker Woningstichting Den Helder, huisvesten
de meest kwetsbare doelgroepen. Zeker in tijden van crisis
komt deze lastenverzwaring extra hard aan, omdat op andere
voorzieningen, zoals bijvoorbeeld zorg en welzijn, ook fors wordt
bezuinigd. Toch proberen we ook de komende periode de totale
woonlasten van onze woningen betaalbaar te houden en zelfs de
huurders een extraatje te geven. In 2013 starten we met een proef
om zonnepanelen op eengezinswoningen te plaatsen. We willen
hiermee onderzoeken of de energielastenstijging beperkt kan
worden. Dit geldt voor nu, maar zeker voor in de toekomst.
Woningstichting Den Helder hoeft gelukkig nog niet te snijden in
haar onderhoudsprogramma. Wel hebben wij onze investeringen
in de nieuwbouw fors moeten verminderen. De komende vijf jaar
investeren we 60 miljoen minder in Den Helder.

Terug in je hok?
Het nieuwe regeringsbeleid dwingt corporaties zich te beperken
tot haar kerntaak: sociale huurwoningen verhuren en bouwen.
Woningstichting Den Helder is van mening dat dit een veel te enge
wijze van kijken is. Leefbaarheid hoort volgens de minister niet
meer tot ons taakveld. Dit is, in onze ogen, een zeer kortzichtige
visie. Wie pakt deze taak dan op?

Robbert Waltmann

Failliet?
Toch laat de nieuwe regering de nieuwbouwsector vrijwel in de kou
staan en de huurder mag een groot deel van het overheidstekort
gaan betalen. Daarnaast moet Woningstichting Den Helder alleen
al in 2013 meer dan 2 miljoen euro betalen om Vestia te redden.

Als eigenaar van meer dan 40% van alle woningen in Den Helder
kan Woningstichting zich niet veroorloven om zich uitsluitend te
beperken tot haar kerntaak. Woningstichting Den Helder heeft dan
ook een brede taakopvatting. Een verbetering van het woon- en
leefklimaat van Den Helder zorgt vanzelfsprekend ook voor een
betere verhuurbaarheid van onze woningen.
Samen
Woningstichting Den Helder is zich er van bewust dat zij haar taak
niet kan vervullen zonder samenwerking met vele partners binnen
en buiten Den Helder. We zijn blij met de goede samenwerking
met partners in het onderwijs, in zorg en welzijn, het college van
Den Helder en Zeestad. De samenwerking van een vijftal grotere
corporaties in Noord-Holland Noord via Kracht door Verbinding
levert mooie concrete resultaten op. Ook prijzen we ons gelukkig
met een gemotiveerde groep medewerkers.
Namens de directie
Robbert Waltmann
Algemeen Directeur Woningstichting Den Helder
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Gebiedsgedeputeerde Jaap Bond (CDA) ziet veel goeds in Den Helder:

Gebiedsgedeputeerde Jaap Bond
4

‘Knap, die
aanjagende
rol van

Woningstichting’
De Kop van Noord-Holland is de enige regio in de
provincie die een eigen ‘gebiedsgedeputeerde’
heeft. CDA’er Jaap Bond (55) vervult die rol
tegenwoordig en doet dat met verve: “Want er
liggen in Den Helder en omgeving zoveel grote
kansen op economische groei. Doodzonde om die
niet te grijpen.”

De Volendamse oud-politieman is gepokt en gemazeld in
de politiek. In 1999 werd hij lid van provinciale staten. Hij
leidde vier jaar lang de CDA-fractie om vervolgens in 2007
als gedeputeerde in het dagelijks bestuur van de provincie
benoemd te worden. Tegenwoordig heeft Bond als belangrijkste
aandachtspunten in zijn portefeuille Landelijk Gebied, Flora en
Fauna, Recreatieschappen, Landbouw en Visserij en Duurzame
Energie en Klimaat.
Duinpark en Stadshart
Zoals gezegd is Jaap Bond ook specifiek belast met de
ontwikkeling van de Noordkop. “Ik kom zeer regelmatig in
de regio. Ook in Den Helder. Ik kijk van buiten naar binnen.
En zie dat er veel goed gaat. Zoals de stadsvernieuwing. Het
Duinpark met zijn centrumvoorzieningen is prachtig. Maar
ook in het stadshart constateer ik positieve ontwikkelingen.
De Werviaan vind ik uitstekend geslaagd in de context van
een binnenstedelijk gebied. Datzelfde geldt in mijn ogen
voor het nieuwe gezondheidscentrum van huisartsen aan de
Molenstraat.”
Aandeelhouder
De provincie ziet nauwlettend toe hoe de vele miljoenen
die ‘Haarlem’ steekt in de stedelijke vernieuwing van de
marinestad worden aangewend. Bond: “We zijn aandeelhouder
in Zeestad CV/BV. Beslissen dus rechtstreeks mee over de
miljoenenprojecten die op stapel staan.”
De provincie laat het niet bij meepraten. De gedeputeerde haalt
de astronomische bedragen aan die uit Haarlem naar Den Helder
vloeien: “Alles bij elkaar beloopt dat een slordige 25 miljoen euro
in vier jaar. Het Rijk legt daar nog eens vijftien miljoen bij. De stad
mag haar zegeningen tellen! Want indirect leggen we nog vele
miljoenen extra op tafel voor de economische ontwikkeling van
de stad.”
“Ik wijs op onze financiële bijdrage aan het openhouden van de
luchthaven. Het vele geld dat we hebben gestoken in de haven
en in verbetering van kadefaciliteiten. Los daarvan: voor Sail
2013 steken we onze nek uit met een injectie van 400.000 euro.”
Petje af
Gemeente en provincie treden op als opdrachtgevers voor de
stedelijke vernieuwing die nu volop gaande is. De uitvoering
ligt in handen van Woningstichting Den Helder en Proper

Stok. Wat vindt Jaap Bond van de rol die de woningcorporatie
speelt in dat hele proces? “Petje af voor Woningstichting!
Knap hoe de woningstichting de rol van aanjager vervult. De
woningcorporatie durft haar nek uit te steken. Al heeft de
corporatie een eigen verantwoordelijkheid in de besteding van
haar gelden in de stedelijke vernieuwing. Het is de raad van
bestuur van Woningstichting die versnelt, keuzes maakt en soms
ook op de rem trapt. Daar kunnen en willen wij als provincie niet
in op treden.”
Kerntaak
De gedeputeerde snapt als geen ander dat Woningstichting
het lastig heeft door overheidsmaatregelen, die de
(financiële) speelruimte steeds kleiner maken. En dat vooral
maatschappelijke projecten gevaar lopen doordat corporaties
van ‘Den Haag’ veel meer terug moeten naar hun kerntaak:
verhuren van woningen in de sociale sector. De verplichte
bijdrage voor woningcorporatie Vestia die door wanbeleid in
financieel zwaar weer verkeert doet de slagkracht van gezonde
bedrijven als Woningstichting Den Helder ook al geen goed.
“Maar van de provincie kan niet worden verwacht dat er nog
meer geld ingestoken gaat worden”, helpt Bond iedereen direct
uit de droom, “het houdt gewoon een keer op. Er zijn ook andere
regio’s in Noord-Holland die aan de deur kloppen om geld.”
Geldkraan
Volgens hem is het ook helemaal niet nodig dat de geldkraan
nog verder wordt opengedraaid voor de marinestad. De
gedeputeerde wijst op de vele kansen die er al liggen in de
Noordkop: “De unieke combinatie van een haven en vliegveld
biedt zoveel potentie! Op het terrein van offshore en duurzame
energie kan Den Helder een sleutelrol vervullen. De regionale
samenwerking tussen de gemeenten staat helemaal op de kaart.
De Koninklijke Marine heeft zich nog nooit zo open opgesteld
naar de burgermaatschappij en het bedrijfsleven als nu.”
“In de samenwerkingsverbanden Energy Board en Energy Valley,
beide netwerkorganisaties waarin publieke en private partners
samenwerken op het gebied van energie en klimaat, valt op
het terrein van duurzame energie veel werkgelegenheid en
imagoverbetering te behalen. Er ligt alle ruimte om in te spelen
op nieuwe ontwikkelingen. Ik weet dat de bevolking in Den
Helder al jaren licht krimpt. Het tij kan keren, als we allemaal
maar samen de schouders eronder willen zetten.”

‘Politieke klimaat baart me zorgen’
Als gebiedsgedeputeerde volgt Jaap Bond de politiek in
Den Helder op de voet. De krantenkoppen en vele mediaaandacht vervullen hem niet altijd met vreugde.

“Het politieke
klimaat is er vaak
lastig en dat baart
me zorgen.
Vanzelfsprekend.”

Hij constateert dat er bijna geen enkel onderdeel van de
stadsvernieuwingsplannen is waartegen geen weerstand
bestaat. Bond raadt de raadsleden aan ook eens achterom
te kijken: “en toe te geven dat plannen echt een meerwaarde
voor de stad hebben. We praten over een integrale
miljoenenoperatie met tal van onderdelen, die nauw met
elkaar zijn verweven. Durf te kijken naar het totaalbeeld.”
Bond wijst op het risico dat een deel van de gemeenteraad
neemt door zich soms zo halsstarrig op te stellen: “Rijk en
provincie steken tientallen miljoenen in de stad. Dat is echt
ongekend. We verwachten echt geen ‘dankjewel’. Daar gaat
het niet om. Maar een constructieve opstelling is wel het
minst dat we mogen eisen. Helaas mis ik die te vaak. Het
geduld bij overheden kan ook eens ophouden.”

5

Wim en Wil Iserief - Paviljoen van Toen
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Wim en Wil in het pavijoen
van Toen

Bij Wim en Wil Iserief komen nostalgische gevoelens naar boven bij bezoek
aan Paviljoen van Toen
Ze mogen zich inmiddels vaste bezoekers noemen
van het Paviljoen van Toen. Wil Iserief-de Snoo (71)
en haar man Wim Iserief (77) drinken één tot twee
keer per week een kopje koﬃe in het theehuis aan de
Borneolaan. En die verwennerij kan vanzelfsprekend
niet zonder een vers gebakken punt appeltaart met
slagroom.

Voorheen bezochten meneer en mevrouw Iserief andere etablissementen in de marinestad. Tegenwoordig rijden ze met de
auto naar het Paviljoen van Toen. “Soms nemen we ook een
kijkje bij de wisselexposities in het herinneringsmuseum, dat
aan het theehuis vast zit. Genieten we erg van”, aldus Wil Iserief.
Het paviljoen is zeven dagen per week geopend. Doordeweeks
van 09.30 -16.30 uur, in het weekend van 12.00 -16.30 uur.

‘t Ruikt hier naar moeders appeltaart’
Mevrouw Iserief ontving als lid van de Vrienden van Vrijwaard
een uitnodiging voor de opening van het ontmoetingscentrum,
dat is ondergebracht in het voormalige muziekkoepeltje dat bij
scholengemeenschap Nieuwediep hoorde. Dat was in oktober
vorig jaar.
“We voelden ons direct thuis. Het ruikt hier naar mijn moeders
appeltaart”, vindt Wil.
Het krasse stel maakt soms een praatje met bezoekers van het
theehuis. En al een paar keer konden ze zo iets betekenen voor
anderen, aldus mevrouw Iserief: “Ik maakte iemand blij met een
boek met ontwerpen voor Hindelooper schilderwerk. En een
andere vrouw was op zoek naar bladmuziek, die ik bezat. Leuk
hè?”
Ze ontmoetten er op woensdag ook al enkele keren leden van
de wandelclub, die het paviljoen benutten als start- en eindpunt van hun uitstapjes in de omgeving. “Dan is het best druk
in het theehuis.”

In 2012 bouwde Woningstichting de oude muziekkoepel om tot
een theehuis met museum. Op 5 oktober opende Vriwaard oﬃcieel
Het Paviljoen van Toen. Het paviljoen, gelegen naast het Lyceumhof, is dé plek voor ontmoeting in Den Helder voor jong en oud. Het
concept is een combinatie van een theehuis en herinneringsmuseum met wisselende thema’s. Woningstichting plaatst de oude
schoolbel van het voormalige OSG Nieuwediep terug tussen het
paviljoen en Lyceumhof.

Leerlingen basisschool Duynvaerder in de kweektuin.

Onder de indruk van de duurzame maatregelen

Op dinsdag 9 oktober vond de Duurzame Dinsdag
plaats in De Helderse Vallei in de Gemeente Den Helder.
Gedeputeerde Jaap Bond ontving van wethouder
Suzanne den Dulk een koffer met alle Noord-Hollandse
initiatieven. Jaap Bond was wederom trots dat de meeste
initiatieven voor Duurzame Dinsdag uit de Provincie
Noord-Holland kwamen. Wij spraken met Henk van
der Veen, stafmedewerker herstructureringsprojecten
Woningstichting Den Helder, over deze dag.

Gezonde voeding van eigen kweek
Op deze dag gaf zorgorganisatie Omring een workshop
met het thema gezonde voeding. Zij ontwikkelde een
programma waarmee ze leerlingen van De Fontein wijzen op
de voordelen van gezonde voeding. “Dit heeft er toe geleid
dat Woningstichting Den Helder grond naast de school ter
beschikking stelde. Hier is de brede school een tuinproject
begonnen om samen met de kinderen het nut van gezonde
voeding van eigen kweek te promoten. In dit project
werken zowel de Fontein, basisschool de Duynvaerder, het
Internationaal Vrouwen Centrum als de Helderse Vallei samen,”
aldus Henk.

Rondleiding basisschool De Fontein
Onderdeel van de Duurzame Dinsdag was een bezoek aan de
brede school aan de IJsselmeerstraat in Den Helder. Samen met
basisschool De Fontein verzorgde Woningstichting Den Helder
een rondleiding waarbij alle genomen duurzame maatregelen
werden getoond: van een gezond luchtklimaat tot slimme
schoolverlichting.
Henk: “Het was een bijeenkomst van doeners, de workshop met
rondleiding door de school was druk bezocht en werd enthousiast
ontvangen. De deelnemers waren onder de indruk van de
duurzame maatregelen die Woningstichting heeft genomen om
er een energiezuinige en gezonde school van te maken.”
Duurzame maatregelen
Woningstichting heeft de afgelopen jaren bij diverse projecten
duurzame toepassingen gerealiseerd. Hierin valt te denken
aan duurzame oplossingen voor energiegebruik maar ook op
het gebied van verlichting en warmteopwekking. Bij de brede
school IJsselmeerstraat zijn ondermeer mechanische lucht
toe- en afvoeren, bodemwarmtewisselaars voor verwarmen en
koelen van de school en armaturen met daglichtsensor voor de
schoolverlichting toegepast. Al deze maatregelen dragen bij aan
beperking van energiegebruik.

Groenten en kruiden klaar om te planten!

De Duurzame Dinsdag

Al 14 jaar verzamelt Duurzame Dinsdag alle duurzame ideeën uit
de samenleving. De Duurzame Dinsdag koffer, vol met initiatieven
van particulieren, bedrijven, jong en oud, wordt aangeboden aan
het kabinet.
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Rushainy, Femke, Sharifa en Dashanly - Fang

Leerlingen basisschool
De Trimaran

‘Film van maken’
Vier enthousiaste meiden uit groep 7 van basisschool
De Trimaran uit Nieuw Den Helder zijn het met elkaar
eens. Het boek FANG zou verfilmd moeten worden. Eerst
hadden ze het boek even weggelegd. Te weinig plaatjes
vonden de dames. Maar eenmaal begonnen met lezen
konden ze niet meer stoppen. Rushainy, Femke, Sharifa
en Dashanly roepen door elkaar: “Je wilt weten hoe het
verder gaat, je kunt gewoon niet stoppen met lezen.”
In 2012 ontvingen de leerlingen van de groepen 6 tot en met 8
van basisschool De Trimaran het spannende kinderboek FANG.
Het verhaal speelt zich af in de wijk Nieuw Den Helder en gaat
over drie vriendinnen met verschillende achtergronden. Door
samen te werken met de buurtbewoners weten de kinderen een
geheimzinnig mysterie op te lossen. Schrijver Gauke Andriesse,
winnaar van de Gouden Strop 2011 voor het beste misdaadboek,
bezocht vele malen Den Helder om het verhaal zo herkenbaar
mogelijk te maken.
De hoofdrolspelers in FANG komen uit verschillende landen.
Shelly komt van de Antillen van het eiland Bonaire, Roos uit
Nederland, Faïsa uit Somalië en de heer Aronian uit Armenië.
Zo is het ook in de wijk Nieuw Den Helder. ‘’Ja,’’ roept Rushainy,
‘’mijn ouders komen van de Antillen. ” Sharifa vult gelijk aan:
‘’Mijn ouders hebben zelfs twee verschillende nationaliteiten.
Mijn vader komt van Curaçao en mijn moeder is van Surinaamse
afkomst.’’
Op de vraag of ze het andere kinderen aanraden om te lezen
antwoorden ze alle vier: “zeker, maar alleen als je het durft en niet
snel bang bent!’’

Rushainy:
“In vond het een spannend boek. Vooral
toen de wolf ging helpen. Ik hoop dat meer
kinderen het boek gaan lezen. Ik denk dat
ze het leuk gaan vinden.”
Femke:
‘’ ’s Avonds in bed ging ik een half uurtje
lezen. Het verhaal was zo spannend dat
ik stiekem nog even doorging. Ik moest
gewoon weten of de wolf nog terugkwam.
Ik durfde daarna bijna niet meer te slapen.
Ik vind het heel erg leuk dat ik mensen en de buurt herken.’’
Sharifa
‘’Door het verhaal kom ik meer te weten
over Den Helder. Ik vond het vooral
spannend op het moment dat Roos voor
het eerst de wolf zag en dat meneer Anema
‘FANG’ schreeuwde.’’
Dashanly
‘’Het verhaal begint gelijk spannend. Het
bliksemt en het is donker in het Duinpark.
Plotseling ziet Roos iets in het felle witte
licht…een hond of wolf? Ik vind dat Nieuw
Den helder heel erg is veranderd. Vroeger
was het niet zo’n blije buurt. Nu wel!’’

FANG is geschreven op initiatief van vijf basisscholen in Nieuw Den Helder. De financiering is geregeld uit het Wijkconvenant Plus, een
samenwerking tussen gemeente en Woningstichting Den Helder. In 2013 wordt het boek FANG uitgedeeld aan de nieuwe leerlingen van
groep 6 van de basisscholen De Trimaran, ’t Tuselant, De Fontein en Duynvaerder.
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‘Ga de

verleiding niet
aan, maar laat
het staan.’

De cast van de musical
‘Blij Schulden Vrij!’

Meer dan 200 leerlingen van Scholen aan Zee volgden de
interactieve lessen van cabaretier Bert Schuiling. Het thema: het
bieden van weerstand aan financiële verleidingen. Na de lessen
gingen 27 klassen aan de slag met de opdracht om posters en
filmpjes te maken over verleiding en het weerstaan daarvan.
Naast een prijs voor de beste poster viel ook een filmpje in de
prijzen. Deze werd gewonnen door Loes Roskam, Marije Boer,

Kayleigh Hommes en Iris Hornsman. Zij hadden een filmpje
gemaakt over een meisje dat denkt dat ze maar van alles met
haar pinpas kan kopen, zonder dat er enige consequenties zijn.
Uiteindelijk belandt ze in de goot: “Op een kleedje in een heel
slechte buurt. En raakt ze aan de drugs”, zegt Kayleigh.
Het project ‘Blij Schulden Vrij’ is een initiatief uit 2011 van
Woningstichting Den Helder. Woningstichting Den Helder
hoopt met dit initiatief jongeren vroegtijdig te waarschuwen
voor financiële verleidingen en wordt hierbij ondersteund
door Gemeente Den Helder, Gerechtsdeurwaarders VermeerLagerveld & Van der Vlies, Bureau Kwaaitaal, Rabobank Den
Helder en de Rotary Den Helder-Julianadorp. Inmiddels is het
project geadopteerd door verschillende scholen in het voortgezet
onderwijs in Nederland.

Blij Sculden vrij

Met deze slogan wonnen Shanté van Bommel, Julia
Verbruggen en Saskia Huiberts in 2012 de prijs voor
de beste poster in het project Blij Schulden Vrij. “We
gingen kijken naar reclames en wat ervan waar was. Het
bleek dat alles anders was dan in de reclames.”, aldus de
tweedejaarsleerlingen van Scholen aan Zee.

Winnaars ‘Blij Schulden Vrij!’ 2012
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Philine, Nicky en Calvin - Werviaan Thorbeckeschool
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‘Leuk, in
de klas en op
de bouwplaats’

Leerlingen Thorbeckeschool
voor de Werviaan

‘Buurkinderen Werviaan volgden workshops bouwen ’
De overlast behoort tot het verleden. Na de hectische
jaren waarin woningbouwproject De Werviaan in de
binnenstad tot een afronding kwam, zijn leerlingen en
personeel van de naastgelegen Thorbeckeschool weer
overgegaan tot de orde van de dag.
Kort voor de zomervakantie volgden leerlingen van toen nog
groep 7 vorig jaar een bouwworkshop bij de buren. Stagiaire
Cindy de Vos zocht een project en kwam op het lumineuze idee
om kinderen gedurende drie maanden op bepaalde dagen in
de week theoretisch en praktisch kennis te laten maken met de
bouwwereld.
Drie leerlingen, Philine Listelle (12), Nicky Hofland (12) en Calvin
Meijer (11) kijken terug op die boeiende kennismaking.

Muurtje metselen
Ervaren bouwvakkers deden de kunst van het metselen,
timmeren en tegelen voor. Opzichter John Nieuwstad van
Woningstichting Den Helder gaf een presentatie over de
bouwwereld. Daarna mochten de leerlingen zelf aan de slag. “Ik
vond het leuk, in de klas en op de bouwplaats,” vertelt Nicky. Haar
hartsvriendin weet nog goed dat leerlingen op de bouwplaats
een muurtje mochten metselen. ,”Best moeilijk”, weet Philine,
,” Vooral de onderste rijen stenen staken nogal krap. Die moesten
precies recht op elkaar worden gemetseld. Dat deden we met
behulp van een touwtje dat gespannen was.”

Balkon
Toen de woningen klaar waren maakten de kinderen een
wandeling door een huis dat net was opgeleverd. ,,En we
stonden met z’n allen op een balkon. Gelukkig hield dat ons
gewicht”, vertelt Calvin met een lach.
Hij beleefde samen met een paar vrienden nog een angstig
avontuur: ,,We waren ongezien op het binnenplein van de
Werviaan gekomen. Toen sloot het hekwerk automatisch
achter ons. We moesten over een muur klimmen om ons te
bevrijden.”
De leerlingen wandelen iedere dag langs de nieuwbouw. Maar
ze bekennen dat ze er weinig oog meer voor hebben. Ze zijn
ook niet meer binnen geweest. Wat ze nog wel een tikkeltje
dwars zit is dat ze het vroegere parkeerterrein definitief als
speelplek zijn kwijtgeraakt. Gelukkig wordt binnenkort het
schoolplein flink vergroot.
Actrice
Of de leerlingen plannen hebben voor een beroep in de bouw?
Dat zit er niet echt in, afgaande op hun spontane reacties. “Ik
wil actrice worden”, meldt Nicky. “Ik onderwijzeres of chirurg”,
denkt Philine. “Ik misschien wel automonteur. Of iets anders
waarbij ik lekker met m’n handen bezig ben”, vermoedt Calvin.
Aan bouwvakkers is bij de drie geen talent verloren gegaan.

De Werviaan bestaat uit 33 woningen in het centrum van Den
Helder. Het project maakt onderdeel uit van de grote stadshart
aanpak die Woningstichting samen met Zeestad heeft ingezet.
Basisschool Thorbecke ligt naast de Werviaan. De scholieren
maakten het project van bouwrijp maken tot aankomst nieuwe
bewoners van dichtbij mee.

Huurdersbelang
Den Helder

In gesprek met

voorzitter van de Stichting
Huurdersbelang (SHB) van
Woningstichting Den Helder
Vanaf 1 januari 2011 is bij de toewijzing van sociale
huurwoningen een inkomenstoets van kracht. Dit
is het gevolg van een Europees besluit dat in de
Nederlandse wetgeving moest worden ingevoerd.
De inkomenstoets houdt in dat jaarlijks tenminste
90% van de huurwoningen met een kale huurprijs
onder € 681,02 per maand toegewezen moet worden
aan woningzoekenden met een jaarinkomen tot
maximaal € 34.229,00 (prijspeil januari 2013). Met
deze maatregel wil de regering ‘scheef wonen’ tegen
gaan.
Van de heer Koudijs, voorzitter van de SHB willen we graag
weten wat de huurders vinden van deze door de regering
opgelegde regels. Namens de SHB reageert de heer Koudijs
dat de SHB net als Woningstichting niet gelukkig is met deze
maatregelen: “ gevolg is dat er minder doorstroming op de
woningmarkt is. Verhuizen betekent vaak hogere huur, doordat
vanwege het jaarinkomen een duurdere woning gekozen
moet worden.” Daarnaast meent de voorzitter dat er in Den
Helder weinig keus in woningen is om door te stromen.

SCHE
WON EF
EN

“dus kiezen de meeste huurders er voor om te blijven wonen in
hun tot nu toe betaalbare woningen.”
De heer Koudijs, voormalig marineman, hoopt niet dat we door
deze regels weer terug gaan naar vroeger: “ Den Helder was
voorheen nog een echte marinestad, met naar rang en inkomen
onderscheiden korporaals-, onderofficiers- en officierswijken.”
Woningstichting maakt zich bezorgd over de woningzoekenden
met een inkomen (net) € 34.229,00. Deze woningzoekenden
moeten nu een dure huurwoning accepteren of een woning
kopen. Er ontstaat risico op betalingsproblemen of gebrekkig
onderhoud. Dit schaadt het aanzien van de buurt.
Vooralsnog deelt de heer Koudijs deze zorg niet: “in 2012
was deze regeling reeds van kracht en toen is er geen extra
achteruitgang geconstateerd. Op de laatste vraag of er veel
vragen vanuit de huurders komen over de wet inkomensgrens
antwoordt de heer Koudijs dat er momenteel nog geen
opgedrongen gevoel heerst. “de meesten blijven voorlopig
zitten waar ze zitten, totdat een andere regering wellicht
andere regels oplegt.”

Jaap Koudijs - Stichting Huurders Belang

Jaap Koudijs
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‘Portemonnee
lekker
thuis laten’
Jill Voysey - Weggeefwinkel Overvloed
12

Jill Voysey in Weggeefwinkel
Het vergde anderhalf jaar voorbereiding. Maar op 1
maart 2013 zag Jill Voysey haar droom waarheid worden.
In de leegstaande Dekamarkt aan het Seringenplein opende
weggeefwinkel Overvloed de deuren. Een zaak waar klanten
letterlijk hun portemonnee thuis kunnen laten. Behalve als ze een
kopje koffie of thee willen drinken.

Weggeefwinkel Overvloed ook sociaal trefpunt

Mensen kunnen overtollige spullen afgeven, die door anderen
kunnen worden meegenomen.
Het aanbod is zo overweldigend dat de initiatiefnemer en haar
dertig vrijwilligers
de spullen niet kwijt kunnen. Vandaar
dat een deel wordt opgeslagen in
een leegstaande woning of wordt
weggegeven aan Stichting Present. Zij
verkopen de spullen in de winkel ‘Het
Boelhuys’ of gebruiken het bij hun
projecten.
Jill voert een streng selectiebeleid: “We
nemen alleen spullen in die schoon
en heel zijn. En niet te groot.”

Elektrische
apparaten
worden
gecontroleerd
en zonodig hersteld
door vrijwilligers van
het Reparatiehuis naast
Overvloed.
Per bezoeker mogen
maximaal drie artikelen meegenomen worden.
De spullen worden per categorie genoteerd. Ook de postcode
van de klant die iets meeneemt verdwijnt in het schrift. “Zodat
we weten waar onze bezoekers vandaan komen, maar we vragen
niet naar naam of inkomen.”
De meeste bezoekers komen uit Nieuw Den Helder. Gemiddeld
bezoeken 100 tot 150 mensen per dag de winkel.
Overvloed is open op dinsdag, woensdag en donderdag van tien
tot vier uur. Er leven plannen ook eens in de maand op zaterdag
open te gaan. “Maar dan alleen als ontmoetingsplek.”
In de passage hebben vrijwilligers plantenbakken gemaakt en
staan zitjes opgesteld.
Initiatieven mogelijk door bijdrage van 1 miljoen euro
Het voormalige ministerie van VROM heeft voor de sociale
paragraaf in Nieuw Den Helder een bedrag beschikbaar
gesteld van € 1.000.000,--. Van dit bedrag worden en zijn diverse
initiatieven gestart. De weggeefwinkel is één van deze initiatieven.
De voormalige supermarkt van Deka, kwam na de oplevering
van het nieuwe winkelgebied aan de Marsdiepstraat leeg te
staan. De winkel was een ontmoetingsplek in de buurt. Door
de buurt Jeruzalem werd dit als een enorm gemis beschouwd.
Woningstichting heeft de winkel gekocht, met de bedoeling daar
initiatieven in te ontplooien die de wijk sociaal sterker zou maken.
Na een ingrijpende verbouwing is deze winkel geschikt gemaakt
voor onder andere de weggeefwinkel die dankzij een bijdrage van
het miljoen 10 jaar lang gebruik kan maken van de winkel. In de
weggeefwinkel Overvloed mogen klanten drie producten kiezen en
gratis meenemen.

“In de toekomstige wijk Julianadorp-oost zijn vijf kavels
aangewezen waar woonvoorzieningen met een sociaalmaatschappelijke functie kunnen komen”, aldus Arnold
Eigeman, projectcoördinator vastgoedontwikkeling
bij Woningstichting Den Helder. Arnold Eigeman is bij
Woningstichting belast met speciale projecten op sociaalmaatschappelijk gebied.

een zorgvraag in toenemende mate zelf woonruimte huren. De
zogeheten extramuralisering, zorgverlening in de eigen woning,
gaat door. Dat houdt in dat ouderen met bijvoorbeeld een lichte
zorgvraag geen indicatie meer krijgen voor een verzorgingshuis.
In plaats daarvan worden ze zo lang mogelijk in de gelegenheid
gesteld om met thuiszorg en andere ondersteuning zelfstandig te
kunnen blijven wonen en zelf de regie te houden”, aldus Eigeman.

Van start
Er wordt al jaren gesproken over de nieuwe wijk Julianadorp-oost,
ten zuiden van het oude dorp. De ontwikkelingen zijn achter
de schermen nu zo ver gevorderd dat de contracten tussen de
partners klaar liggen om getekend te worden. De verwachting is
dat het bouwrijp maken eind dit jaar van start kan gaan.
In die eerste fase, waar de Helderse Bouw Kombinatie (HBK)
in totaal 152 woningen zal neerzetten, is, verdeeld over twee
locaties, plek voor 28 speciale, door Woningstichting te realiseren
wooneenheden. Hierover spreekt Woningstichting achter de
schermen met onder meer zorgaanbieders ‘s Heeren Loo en
Philadelphia.
Beide organisaties bieden zorg en ondersteuning aan mensen met
een verstandelijke beperking en beide hebben al woonzorglocaties in Julianadorp. “Philadelphia
heeft voorlopig belangstelling getoond
voor vier, mogelijk door de cliënten
zelf te huren, wooneenheden in
Julianadorp-oost. Ook met ‘s Heeren
Loo is Woningstichting nog in gesprek”,
licht Arnold Eigeman toe.

Rustiek wonen
Gezien deze trend van extramuralisering zoekt Woningstichting
naar een invulling in Julianadorp-oost die recht doet aan
scheiding van wonen en zorg. Inmiddels hebben beide locaties
al wel een naam: De Brink en De Vaart. Arnold Eigeman: “De
locaties van ieder twaalf tot veertien wooneenheden krijgen
een landelijke, boerderijachtige uitstraling. Geo Architecten uit
Schagen heeft in het voorontwerp veel hout verwerkt en het dak
wordt een combinatie van pannen en kunstriet. Het doet heel
rustiek aan.”
Artist impression
boerderijachtige woning

Arnold Eigeman - Julianadorp Oost Specials

Zelfstandig huren én zorg ontvangen
in een boerderijachtige woning

Zelf huren
Arnold Eigeman wijst op de ingrijpende
wijzigingen in zorgland: “Heel simpel
gezegd wil de regering dat cliënten met
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Sabrina

op weg naar een

Sabrina Hailand - Internationaal Vrouwen Centrum
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betaalde
baan

Intussen leert Sabrina thuis in
Den Helder hard voor haar tentamens.

Na een portfoliotraject via het Internationaal Vrouwen
Centrum wist Sabrina Hailand zo zeker als wat dat ze
verpleegster wilde blijven….
Toen Sabrina met haar diploma en de nodige ervaring als
verpleegkundige vanuit Curaçao,naar Nederland kwam wist ze
niet nog niet dat haar diploma niet zonder meer in Nederland
geldig was. Ze was al aangenomen in het Gemini ziekenhuis
toen duidelijk werd dat er één jaar extra opleiding nodig was
voordat haar diploma zou worden erkend. De baan ging dus
niet door. Een enorme tegenvaller voor Sabrina, die niets liever
wilde dan aan de slag gaan.
Ze realiseerde zich dat ze weinig keus had: zonder die extra
opleiding zou ze in Nederland nooit als verpleegkundige aan
de slag komen. Sabrina besloot door te zetten en de extra
opleiding te volgen. Bij de opleiding hoort een stageplek. Die
moest Sabrina zelf regelen. Maar toen de stageplek geregeld
was, kreeg Sabrina te horen dat de opleiding op dat moment
niet door ging omdat er te weinig cursisten waren.
Uiteindelijk kon Sabrina in januari toch terecht in Rotterdam
voor de opleiding. Opnieuw moest ze een stageplek zoeken.
Dat viel niet mee. Maar gelukkig was de hoofdzuster van het
Gemini ziekenhuis, degene waar Sabrina voor zou werken als
haar diploma geldig was geweest, Sabrina nog niet vergeten.
Zodoende kan Sabrina binnenkort met haar stage beginnen.
Van de zomer, als de lessen in Rotterdam tijdelijk stoppen,
loopt ze zelfs fulltime stage. Haar kinderen worden dan
opgevangen door familie. Ook haar kerk, New Song, biedt in
de zomermaanden opvang voor de kinderen.
Sabrina leert hard en is blij met de mogelijkheden die haar zijn
geboden. Ze adviseert andere Antilliaanse vrouwen ook op
zoek te gaan naar mogelijkheden om zich zelf te ontplooien.
“En geef nooit op, ook niet als het er moeilijk uitziet, geloof in
wat je wilt bereiken”.

Als alles goed gaat heeft Sabrina begin volgend jaar een diploma
op zak waar ze wél in Nederland mee aan de slag kan. Zonder
twijfel en met een vrolijke lach zegt ze dan te gaan solliciteren.
Het maakt haar weinig uit waar ze terecht komt, ze is bereid er
voor te verhuizen. Ook de beide kinderen weten dat ze misschien
verder van hun vriendjes, vriendinnetjes, neefjes en nichtjes af
gaan wonen, maar ze zullen Sabrina zeker volgen en steunen.
Een van de doelen van het Internationaal Vrouwen Centrum (IVC) in
Den Helder is om vrouwen met diverse culturele achtergronden op
weg te helpen een betaalde baan te vinden. Een betaalde baan biedt
optimale kansen om te integreren in de Nederlandse samenleving
en geeft veel vrouwen een gevoel van eigenwaarde. De te volgen
route is afhankelijk van de vooropleiding en capaciteiten van de
vrouw en van de mogelijkheden die werkgevers bieden.
Het IVC biedt vrouwen de mogelijkheid een portfolio- en
competentietraining te volgen en zo te ontdekken waar de
belangstelling naar uit gaat en waar mogelijkheden liggen. Als
dat duidelijk is, begeleidt het IVC zo nodig de vrouw individueel
naar werk of een stageplek. In bijzondere gevallen komt een
deskundigenpanel ‘Mijn Toekomst’ bij elkaar om te helpen de laatste
obstakels voor het volgen van een opleiding of stage uit de weg te
ruimen. Voor sommige vrouwen is dat alles nog een stapje te ver. Zij
moeten eerst leren ‘in hun kracht te staan’ en beter voor zich zelf op
te komen. Ook voor die vrouwen biedt het IVC een cursus.
Woningstichting vindt het belangrijk dat mensen hun mogelijkheden
aanboren en biedt het IVC dan ook financiële ondersteuning om het
cursuspakket aan deze vrouwen te kunnen aanbieden.
Bedrijven in de regio kunnen hun steentje bijdragen door een
stageplek aan te bieden. Het gaat om divers werk. Op dit moment
zoekt de uit India afkomstige Aisha, een stageplek als receptioniste
of telefoniste. Als u haar binnen uw bedrijf de nodige begeleiding
wilt bieden, kunt u contact opnemen met het IVC. Tel: 0223-634216,
e-mail: i.vrouwen@kpnmail.nl

Na ruim een halfjaar praktijkervaring trekken de
gebruikers van de nieuwe brede school in de Pasteurstraat
samen de conclusie: “We zijn hartstikke tevreden.”
Het ruikt binnen nog nieuw. En eerlijk is eerlijk: sommige
kinderziektes zijn nog niet helemaal overwonnen. De automatische
zonwering werkt nog niet optimaal. De luchtcirculatie is ook nog
niet ideaal. En ook hapert de verlichting af en toe.
“Maar de voordelen overheersen hoor. Het is een verademing”,
verzekert directeur Arthur Nowack van rooms-katholieke
basisschool De Windwijzer.
Collega Ellis Swagerman van de protestants-christelijke Verrekijker
sluit zich aan bij die woorden: “Het is smullen! Dit gebouw biedt
vele nieuwe kansen. We kunnen het naar eigen smaak inrichten.”
Gemak
Ook Iris Riemers, locatiemanager buitenschoolse opvang van
de Stichting Kinderopvang Den Helder-Texel, is opgetogen: “We
beschikken over zes prachtige speelruimten. Voor ouders is het
ideaal dat kinderopvang en basisonderwijs onder één dak zitten.
Ze hoeven niet dag-in-dag-uit op meerdere adressen hun kroost
weg te brengen en op te halen. Dat biedt veel gemak.”
Het gebouw werd met ingang van het schooljaar 2012-2013 in
gebruik genomen. De officiële opening door wethouder Wiltrude
Turnhout-van den Bosch vond onder grote belangstelling plaats
op 12 oktober.
Brok in de keel
“De aanloop was best hectisch. De verhuizingen werden in
de zomer voorbereid”, vertelt Ellis Swagerman. Met toch wel
een brok in de keel liet haar team de oude huisvesting van de
Verrekijker in de Lupinestraat achter zich: “Het was weliswaar een
oud gebouw dat na elke bui lekte. Maar het had grote lokalen
en een eigen ruimte voor vieringen”, aldus Ellis.
Ze liep er zelf als kind ook al op school. En haar opa Henk
Swagerman was de allereerste schooldirecteur, toen het nog de
Da Costaschool heette.
Arthur Nowack had minder moeite met het vertrek uit de Van
Galenstraat: “We moesten woekeren met de ruimte. Door de
semipermanente lokalen bleef een klein speelterrein over. Een
aantal schoolkinderen zat in het gebouw ‘achter de vijfsprong’
van Woningstichting. Verre van ideaal. In de nieuwbouw waren
we als school na jaren weer in de gelegenheid een gezamenlijke
kerstviering te organiseren in het riante gymlokaal.”

Ellis, Arthur en Iris op het schoolplein

Buitenschoolse opvang
De nieuwe behuizing bood de Stichting Kinderopvang Den
Helder-Texel de kans om met buitenschoolse opvang onder één
dak te beginnen. Kinderdagverblijf Wiele Wiele Stap kwam van de
Wilhelminstraat.
“Van de vier ruimten voor het kinderdagverblijf zijn er drie in
gebruik: voor de babygroep, peutergroep en de verticale groep
van nul- tot vierjarigen. De nieuwbouw biedt zoveel voordelen.
Peuters groeien op een natuurlijke wijze naar de basisschool.
Ze zien door het glas van de patio waar ze terechtkomen.
Sommigen gaan al mee als hun grote broer of zus naar school
wordt gebracht.”
De Verrekijker, die volgens het Jenaplanonderwijs werkt, telt
over twee etages vier groepen met in totaal 100 leerlingen. De
Windwijzer werkt met vijftien groepen en telt 365 leerlingen. De
lokalen liggen verspreid over drie verdiepingen. De kinderopvang
heeft de zorg over bijna vijftig baby’s en peuters.
Extra werkplekken
De scholen delen bepaalde ruimten zoals de grote gymnastiekzaal
en kleuterspeellokaal op de begane grond. Datzelfde geldt voor
het natuurlijk ingerichte speelterrein buiten en het fraaie sportveld
aan de overkant van de Pasteurstraat. De schooldirecteuren zijn
ook erg te spreken over de vele extra werkplekken langs en
tussen de klaslokalen, die het werken met individuele kinderen of
kleine groepjes zeer vergemakkelijken.
Dat de gymzaal met zijn multifunctionele vloer voor gezamenlijke
activiteiten is te benutten noemen Nowack en Swagerman een
groot pluspunt.
De vaste gebruikers hebben elkaar gevonden in een
participantenoverleg, waaruit onder meer een gezamenlijke
brandweeroefening is voortgekomen. “We weten elkaar goed te
vinden. Wie weet wat we nog meer samen kunnen organiseren”,
besluit Ellis Swagerman optimistisch.
Woningstichting realiseerde met de brede school Pasteurstraat
de derde brede school in Den Helder. Woningstichting biedt de
kinderen graag een veilige, schone en kansrijke leefomgeving.
Met dit project trekken wij de lijn door dat wij ons inzetten voor de
jeugd van Den Helder. De jeugd en de toekomst van Den Helder
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Brede School Pasteurstraat

Gebruikers dik
tevreden met brede school
Pasteurstraat
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Henk Vos - Het Boelhuys - Stichting Present
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In 2006 is Present opgericht uit een gezamenlijk initiatief
van kerken in Den Helder. Stichting Present slaat een
brug tussen enerzijds mensen die graag hulp bieden
en anderzijds mensen met weinig financiële middelen,
een ontbrekend netwerk, maar met behoefte aan
maatschappelijke
ondersteuning. Woningstichting
Den Helder is sinds 2006 medefinancier van Stichting
Present. Sinds een paar jaar loopt de financiering via het
Convenant Wijkaanpak Plus.

Henk Vos (links) met zijn team in Het Boelhuys

Wij spraken met Henk Vos, bestuursvoorzitter van Stichting
Present, over de samenwerking met Woningstichting en
de toekomst van Present in Den Helder.

buurvrouw. Als dat gebeurt, is volgens Henk Vos een project pas
echt geslaagd.

Samenwerking lokale partijen
“De samenwerking met Woningstichting verloopt uitstekend.
Veel van onze klanten huren een woning van Woningstichting.
Als Woningstichting bij het opzeggen van de woning signaleert

Toekomst Stichting Present
In 2012 realiseerde Stichting Present samen met 707 vrijwilligers
189 projecten in Den Helder. Op de vraag hoe Henk Vos de
toekomst van Stichting Present ziet, reageert hij: “Ik verwacht door

‘Buren moeten op elkaar letten’
dat haar huurder waarschijnlijk zelf de verhuizing niet kan
uitvoeren en bekostigen krijgen wij een seintje. Wij ondersteunen
de klant dan bij de verhuizing en zorgen ervoor dat er geen dure
verhuiskosten gemaakt hoeven te worden.”
Henk Vos is ook trots op de samenwerking met de Koninklijke
Marine. “Als onderdeel van de opleiding Middenmanagement
pakken de onderofficieren een project op. Ze bereiden het werk
voor, maken een draaiboek en voeren het werk uit. Onze klant is
blij dat zijn woning is opgeknapt en de onderofficieren trainden
in groepsdynamiek en leiderschap. Wij zoeken steeds vaker naar
dit soort samenwerkingsverbanden.”
Voor de meeste van de klanten is het van groot belang dat de
kortdurende maar intensieve hulp, verleend door de vrijwilligers
van Present, een structureel vervolg krijgt. Langdurige hulp rond
deze personen blijft nodig. In de ideale situatie organiseren
buurtbewoners met elkaar hulp rond hun buurman of

de oplopende werkeloosheid een groter aanbod aan vrijwilligers
en door de verslechterende economische omstandigheden
en bezuinigingen in de zorg een grotere vraag naar hulp. Het
matchen van een toenemend aanbod vrijwilligers met een
toenemende behoefte aan hulp vraagt een enorme inspanning.
Het is maatwerk dat de nodige deskundigheid en financiële
middelen vereist. Om die te kunnen betalen zijn wij continu op
zoek naar nieuwe donateurs.”

Onlangs is vanuit Stichting Present Het Boelhuys opgezet. Deze
omvat een kringloopwinkel in Spoorstraat 71 en een internetwinkel.
In deze winkel kunnen klanten voor een klein bedrag kleding
en andere spullen kopen. Vrijwilligers runnen Het Boelhuys. Alle
financiële baten zijn bestemd voor het werk van de Stichting Present.

Sloop
Tuinstraat.
‘’In de technische meerjarenplanning van Woningstichting
was opgenomen dat de woningen in de Tuinstraat verbeterd
moesten worden. Bekend was dat veel bouwdelen aan het
einde van hun levensduur waren gekomen en dan komt
er altijd de vraag naar voren, gaan we nog investeren, of
is sloop en nieuwbouw een betere oplossing. ‘’ aldus Axel
Boon, werkzaam bij Woningstichting.

Artist impression Tuinstraat

Op de vrijgekomen ruimte plaatst Woningstichting in eerste
instantie 16 huurwoningen. Eventueel wordt er in de toekomst
nog een blok van vijf woningen bijgebouwd. Wanneer het klaar
is, is nog niet met zekerheid te zeggen. Wat wel zeker is, is dat het
aanzicht van Tuindorp er op vooruitgaat.

Gelukkig bood Woningstichting de huurders de mogelijkheid tot
verhuizen naar een door hen zelf uitgekozen woning. Daardoor
was het mogelijk dat het grootste gedeelte van de Tuindorpers
in de wijk kon blijven wonen. De sociaal wijkmeesters, Peter
Regtop en Anita Grotewal, begeleidden de oud-bewoners
tijdens de voorbereidingen van de verhuizing. De wijkmeester,
Willem Medema, geassisteerd door Jaap de Jeu, leverde hand en
spandiensten en hielp sommigen ook mee met het verhuizen.
Een bewoonster van ruim 80 verhuisde naar het Chrysantenhof
en is nu de koning te rijk. Zij vertelde Willem dat alles rondom de
verhuizing haar 100% was meegevallen.

Axel Boon - Tuinstraat

Axel zocht in 2011 voor de afronding van zijn opleiding een
afstudeeropdracht. Hij kreeg de opdracht om ter aanvulling
op de plannen, de opties sloop of grootschalig onderhoud
te onderzoeken. De uitkomst was een bevestiging voor
Woningstichting. Axel slaagde voor zijn opdracht.
De voorbereiding van het uit te voeren project bracht veel
werk met zich mee. Voordat alle bouwkundige en technische
werkzaamheden uitgevoerd konden worden, moesten natuurlijk
ook de bewoners op de hoogte gesteld worden. Via een
opgerichte projectcommissie, die werd ondersteund door de
Woonbond, werden bewonersavonden gehouden. De huurders
werden op de hoogte gebracht zodat iedereen wist wat er in
Tuindorp ging gebeuren.
‘’Het was al gauw duidelijk dat de huidige huurders positief
stonden tegenover de plannen van Woningstichting. Zij vonden
het een fijn idee dat Tuindorp aangepakt ging worden. Toch
hadden sommigen wel moeite om de ouwe stek te verlaten,
omdat ze daar al van kinds af aan woonden,’’ zegt Axel.

Plattegrond Tuindorp
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Convenant
Wijkaanpak
Plus biedt
financiële steun
Henk Everhardus en Martin van der Maas roepen op tot goede initiatieven voor
meer leefbaarheid in wijken
Met het Convenant Wijkaanpak Plus krijgen initiatieven in de wijk
net dat financiële steuntje in de rug om ze haalbaar te maken.
Woningstichting en gemeente stoppen ieder jaar samen ruim
een half miljoen euro in projecten die de leefbaarheid in Helderse
buurten verbeteren.

Convenat Wijkaanpak Plus
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Inmiddels geniet het lucratieve potje steeds meer bekendheid.
Bewoners en organisaties weten de weg te vinden. Dat betekent
dat de bodem van de ‘schatkist’ als het eind van het jaar nadert
bijna altijd in zicht komt.
Wijkmanager Martin van der Maas van de gemeente en Henk
Everhardus, bedrijfsleider Woondiensten van Woningstichting,
zitten eens in de paar weken samen om tafel om nieuwe
aanvragen te toetsen en lopende projecten te bespreken.
Beiden passen een ruimhartig beleid toe. Slechts een klein
aantal aanvragen wordt terzijde gelegd. “Het initiatief moet wél
bijdragen aan meer leefbaarheid in de wijk. We verlenen geen
doorlopende jaarlijkse bijdragen. Ook initiatieven die alleen het
woongenot van slechts een paar bewoners verhogen maken
geen kans”, aldus Martin van der Maas. De financiële steun wordt
in principe pas achteraf verleend, dus als de prestatie is geleverd.
Bonte verzameling
Tijdens een sessie van anderhalf uur passeert een bonte
verzameling verzoeken om financiële steun de revue. Van de
aanleg van een zelfpluktuin in Julianadorp tot herinrichting en
verfraaiing van de speeltuin in De Schooten.
“Het is een hele mix van groene en rijpe plannen”, oordeelt Henk
Everhardus, “bij onze beslissing laten we ook zwaar meewegen
in hoeverre bewoners zelf een rol spelen bij de verwezenlijking
en het beheer. Daartoe sluiten we soms meerjarige contracten
af. Voorkomen moet worden dat veelbelovende projecten na
korte tijd als een plumpudding inzakken. Maar buiten kijf staat
dat we elke aanvraag heel serieus bekijken en niet één-twee-drie
afwijzen. En als we al tot een negatief oordeel komen leggen we
dat uitvoerig uit aan de indiener.”
Wie denkt een goed wijkinitiatief te hebben en financiële steun
daarvoor nodig heeft kan contact opnemen met de betreffende
wijkmeester van Woningstichting of wijkconciërge van de
gemeente (zie ook websites Woningstichting Den Helder en
gemeente Den Helder).

Er is veel mogelijk in de wijk door het
‘Convenant Wijkaanpak Plus’.
Blije kindergezichtjes, blije bewoners en blije buren!! Allemaal
gerealiseerd door bijdragen van het ‘Convenant Wijkaanpak
Plus’. Woningstichting Den Helder en de gemeente Den Helder
werken al sinds 1 september 2008 samen om de kwaliteit van
de leefomgeving, de leefbaarheid en vitaliteit van buurten en
wijken te bevorderen. Dit uit zich in financiële bijdragen aan
door bewoners opgezette projecten. Ook in 2012 sprong het
Convenant bij om een aantal projecten een duwtje in de goede
richting te geven.
Buurtbewoners van de Kofstraat vonden dat het speeltuintje
in hun straat aan een opknapbeurt toe was. Zij dienden een
aanvraag in bij het Convenant en deze werd gehonoreerd.
Vervolgens sloegen zij de handen ineen en zorgden ervoor dat
hun kinderen in een prachtig opgeknapte speelplaats onbezorgd
konden spelen.
In april 2012 opende wethouder Pia Bruin een jeu de boules
baan in de Schooten. De bewoners vroegen een bijdrage via
het Convenant. De onderbouwing voldeed aan de belangrijkste
voorwaarde, namelijk dat bewoners meehielpen aan de aanleg
en het onderhoud. De bijdrage werd overgemaakt, zodat het
project gerealiseerd kon worden. De activiteiten rondom de jeu
de boules baan zorgen ervoor dat de mensen samen komen.
Hierdoor ontstaat er een goede sfeer in de wijk.
22 september 2012 hield Tuindorp een burendag. Het werd
een feestelijke bijeenkomst met heel veel activiteiten. In
jongerencentrum ‘t Pandje konden jongeren van tien tot
achttien jaar meedoen aan een graffiti workshop, flessenvoetbal
en een voetbaltoernooi. De Pleinbunker van Fort Dirksz was
open voor publiek. Een rondleiding door het fort gaf inzicht in
de geschiedenis ervan. Deze dag had geen doorgang kunnen
vinden als de bewoners het Convenant niet om een bijdrage
gevraagd hadden.
Deze activiteiten, voortkomend uit initiatieven van de
buurtbewoners, bevorderen saamhorigheid, plezier en de
leefbaarheid in de wijk.

Onderwijs in
huiselijke sfeer
Praktijkschool De Pijler is met ingang van het schooljaar
2012-2013 gestart een projecthuis. Dit huis, in de
Spuistraat, lijkt een normale, gezellig ingerichte
eengezinswoning. In de hal hangen de jassen netjes aan
de kapstok. In de woonkamer staan bloemen op tafel en in
de keuken draait een wasmachine. Op de verdieping is een
computerkamer en wordt een kinderkamer ingericht. Op
zolder staat een tafelvoetbalspel.
Tieners zitten aan tafel met een boek, zijn bezig met een
boodschappenlijstje of drinken wat met elkaar. Geen ouders te
bekennen want dit is een SCHOOL. Er zijn dus wel leerkrachten
aanwezig. Zij werken samen met de leerlingen toe naar
zelfredzaamheid en burgerschapszin. De leerlingen leren hoe
een huis bewoond en onderhouden moet worden, hoe je
contact met je buren onderhoudt, hoe je visite ontvangt en nog
veel meer. Dit geeft de leerlingen veel zelfvertrouwen. En dat is
precies waar deze leerlingen behoefte aan hebben. Door wie ze
zijn of door wat ze hebben meegemaakt kunnen ze niet optimaal
deelnemen aan het normale onderwijs binnen De Pijler. Vandaar
deze bijzondere leeromgeving.
Met trots vertelt Koen de Boer, één van de leerlingen, dat hij heeft
meegewerkt aan het opknappen van het huis. Zo beschilderde
hij een deel van een kastdeur met zwart schoolbordverf. Kritisch
bekijkt hij later het resultaat en ziet hier en daar wat zwarte
verfveegjes op het kozijn. “Volgende keer moet ik het kozijn
afplakken”, weet hij.
Drie volle dagen in de week krijgt Koen les op deze locatie.
De andere twee dagen loopt hij stage. Op dit moment bij een
aannemer, daarvoor in de horeca. Wanneer hij zijn opleiding
heeft afgerond wil Koen graag in de bouw of in de horeca aan de
slag. In beide bedrijfstakken voelt hij zich wel thuis. Wij wensen
Koen en zijn medeleerlingen heel veel succes!

Leerlingen van De Pijler bereiden zelf hun maaltijd.

Gezien het doel waarvoor de Pijler, school voor Voortgezet
Onderwijs in de Praktijk, de woning aan de Spuistraat wilde
inzetten, stemde Woningstichting graag toe met het in
gebruik geven van deze woning.
Het team van De Pijler moest hard werken om per september
2012 haar leerlingen in de woning te kunnen ontvangen,
maar het is gelukt. Sindsdien wordt de woning samen met
deze leerlingen ‘af’ gemaakt en is het in de Spuistraat een
gezellig komen en gaan van enthousiaste jongelui.

Projecthuis van De Pijler

Leerlingen van De Pijler samen met hun begeleiders.
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‘Buurt is
enorm verfraaid’
Bewoner Dirk Stuiver wandelt
tegenwoordig weer trots door de
Zuiderzeebuurt

Dirk Stuiver - Zuiderzebuurt
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Spinnend tevreden wandelt Dirk Stuiver door de
Zuiderzeebuurt. De 65-jarige oud-marineman komt
woorden te kort om zijn bewondering voor de ware
metamorfose van zijn woonomgeving te onderstrepen.
“Het is enorm verfraaid!”
Zelf woont Stuiver al 35 jaar in een huurwoning van
Woningstichting Den Helder aan de Flevostraat. “M’n zoon en
dochter wonen ook hier in Nieuw Den Helder. We passen twee
dagen per week op onze twee kleinkinderen.”
Hoewel de sociale contacten in de buurt in de loop der jaren
volgens Dirk Stuiver aanwijsbaar minder zijn geworden, woont
hij tot volle tevredenheid.
Zeestad, Woningstichting en gemeente Den Helder hebben de
afgelopen twee jaar veel tijd, geld en energie gestoken in het
opknappen van de Zuiderzeebuurt. “Was ook wel nodig”, moet
Stuiver van het hart,“de buurt was aan het verslonzen. Hofjes zagen
er rommelig uit, bijna niemand voelde zich verantwoordelijk voor
het uiterlijk van de woonomgeving.”

en speelattributen voor de kinderen. Maar ook schelpenpaadjes
en verhardingen met kinderkopjes. Struiken werden gerooid,
waardoor het gevoel van onveiligheid verdween. Doorgaande
wegen werden her en der afgesloten waardoor ze onaantrekkelijk
werden voor jongeren op brommers.
Een hekwerk werd verwijderd waardoor er een natuurlijke
overgang ontstond van de woonbuurt naar speeltuin Oase.
Nek uitgestoken
Dirk Stuiver wandelt tegenwoordig graag door zijn buurt:
“Woningstichting en Zeestad hebben hun nek uitgestoken. Er is
flink geïnvesteerd in de Zuiderzeebuurt. Anders zou het hier nog
een bende zijn geweest. Alleen jammer van het koude voorjaar.
Anders zou alles nu al veel meer bloeien en groeien. Maar dat
komt gerust goed.”

Inloop
Dirk Stuiver prijst de instanties voor de wijze waarop bewoners
rechtstreeks betrokken werden bij de herinrichtingsplannen:
“Op een grote bijeenkomst in de Marsdiepstraat werden diverse
ontwerpen gepresenteerd. Zo kregen bewoners een globaal
idee wat er mogelijk was. Daarna werd in 2011 in ieder hofje
afzonderlijk een open inloop gehouden, waarop aanwonenden
hun mening en voorkeur konden geven. Bewoners bleken het in
grote lijnen prima met elkaar eens.”
Perken
De Zuiderzeebuurt ziet er nu heel anders uit dan voor de
operatie. Er zijn keurige perken en grasveldjes aangelegd. Er
verschenen bankjes met afvalbakken. En grote, kleurige zitringen

Vrolijke bankjes bij speeltuin Oase

‘Bewoners op de koﬃe in een tent
De wijze waarop de inspraak in de Zuiderzeebuurt in de
zomer van 2011 werd geregeld mag zonder overdrijven uniek
genoemd worden, vindt Henk van der Veen, stafmedewerker
herstructueringsprojecten bij Woningstichting Den Helder.
“Het was een gezamenlijk initiatief van Zeestad, Woningstichting
en stedenbouwkundig bureau Islant uit Zaandam. Het was voor
Zeestad de laatste actie in Nieuw Den Helder.”
In drie weken (Van der Veen: “Het was heel slecht weer. Storm en
regen en hartstikke koud!”) werden zes à zeven hofjes met een
bezoek vereerd. De inlopen werden redelijk bezocht, gemiddeld
door zo’n vijftien bewoners.

van. Door het ontbreken van een inrichting van de hofjes nam
niemand verantwoordelijkheid voor hoe het er uit zag”, heeft
Van der Veen ervaren.
Serieus
Hij is ervan overtuigd dat vrijwel iedereen dik tevreden
terugkijkt op de hele operatie: “We hebben de inspraak heel
serieus genomen. Eind 2012 zijn de laatste onderdelen van
de hele aanpak uitgevoerd. De Zuiderzeebuurt ziet er weer
fantastisch uit.”

Speeltoestellen
De bewoners vonden het een aantrekkelijk idee dat ze voor hun
eigen hofje ideeën voor verbetering mochten aangeven. Of het
nu ging om de aanleg van perken, de keuze van speeltoestellen
en zitattributen, het planten van bomen en verwijderen van
hoge struiken of het weghalen van hekwerken of afsluiten van
doorgaande wegen; alle voorkeuren konden kenbaar gemaakt
worden.

Als herinnering aan deze intensieve periode en het feestelijke
bezoek van de Koningin hebben we het boek ‘Nieuw Den
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Met de onthulling van deze spreuk van kunstenaar
Ruud van de Wint opende Koningin Beatrix 8 mei
2011 oﬃcieel het Duinpark in Nieuw Den Helder. Een
bekroning op alle inspanningen die wij samen met de
bewoners, ondernemers, gemeente en vele andere
partijen hebben verricht.
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‘De werkelijkheid
leidt telkens
weer tot
het verlangen’

Speeltuin Oase nabij ‘t Wijkhuis

‘

“Zo ontstonden er allerlei verschillende hofjes. Bewoners
voelen zich daardoor nu ook veel meer betrokken bij hun
woonomgeving. Voorheen was daar niet of nauwelijks sprake

0-2012

Helder 1950 – 2012’ gemaakt. Het boek geeft langs een
tijdslijn de ontwikkeling van Nieuw Den Helder en de rol van
Woningstichting daarin weer.
Graag bieden wij onze huurders het kleurrijke boek over
Nieuw Den Helder aan. Om alle huurders de kans te
gunnen het boek te verkrijgen wordt er maar één boek per
huurcontract verstrekt. U kunt het gratis boek afhalen op het
Woonplein (Middenweg 159), maar ‘op is op’.

Gratis boek - “Nieuw Den Helder 1950 - 2012

Zet midden in een hofje een partytent neer. Zorg voor
thermoskannen met koﬃe en thee. Nodig bewoners
persoonlijk uit en noteer hun ideeën en suggesties voor
opknappen van hun woonomgeving.
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Woningstichting Den Helder
Verhuur- en beheergegevens 2012

Verhuur- en beheergegevens
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Klanten
Gemiddeld aantal ingeschreven
woningzoekenden
Gemiddeld aantal ingeschreven
woningzoekende 50+ers
Gemiddeld aantal ingeschreven woningzoekenden
jongeren (tot 25 jaar)

2012

2011

2010

2009

2227

2091

2172

2261

1184

1214

1238

1178

429

429

485

487

Verhuringen
Aantal voor verhuur leeggekomen woningen
Totaal aantal toegewezen woningen
Aantal aan senioren (50+) toegewezen woningen
Aantal aan jongeren toegewezen woningen
Gemiddeld aantal bonnen per aangeboden woning
Gemiddelde acceptatiegraad
Aantal ‘direct te huur’ woningen
Mutatiegraad
Percentage leegstand door ‘geen kandidaat’
Percentage scheef toegewezen woningen:

2012
592
576
57
111
35
1,70
49
5,5
2,3
10%

2011
666
724
216
136
30
1,72
43
6,7
1,96
10,05%

2010
721
816
288
172
32
2,01
15
7,4
2,46

2009
729
760
212
180
35
2,13
6
7,4
3,03

Huurniveau
Percentage huurverhoging
Gemiddelde huur woning Woningstichting

2012
2,3
€ 421

2011
1,3
€ 412

2010
1,2
€399

2009
2,5
€390

Beheer
Zaken betreffende Woningstichting,
afgehandeld door Geschillenadviescommissie
Aantal meldingen overlast
Rapportcijfer voor woning, door vertrekkers
Rapportcijfer voor woonomgeving door vertrekkers

2012

2011

2010

2009

1
323
7,6
7,3

1
510
7,5
7,1

0
385
7,7
7,1

1
382
7,6
7,1

Activiteiten groep Onderhoud
Rapportcijfer mutatieonderhoud
binnenzijde woning
Rapportcijfer mutatieonderhoud
buitenzijde woning
Aantal afgehandelde reparatieverzoeken
Aantal afgehandelde
onderhoudsverzoeken
Rapportcijfer Abonnee Onderhoud

2012

2011

2010

2009

6,9

7,0

7,2

7,2

7,2
14.682

7,2
13.034

7,3
13.968

7,4

2.368
8,4

2139
8,5

2013
8,5

8,4

2012
8,2
8,4
7,6
7,7
7,8
7,6
8,3
7,8
7,3
7,7
7,5
7,8

2011
8,4
8,5
7,1
7,3

2010
8,6
8,5
7,3
7,7

2009
8,6
8,4
7,1
7,6

7,7
7,3
7,7
7,5
7,7

8,1
7,1
7,7
7,8
7,7

7,4
6,1
8,2
7,9
7,7

Enquêtes
Huismeester
Abonnee Onderhoud
Schoonmaak
Tuinonderhoud
WMO
Project complex 61
Project complex 65
Verkoop woningen
Afhandeling overlast
Schilderwerk, diverse complexen
Dienstverlening woning betrekken
Dienstverlening woning verlaten

November 2012, de herfst is ingezet en de meeste
mensen zoeken de gezelligheid binnenshuis. Bij de
bewoners van complex 39, aan de Waddenzeestraat,
stuurt Woningstichting echter roet in het eten: drie
weken lang wordt gewerkt aan verbetering van de
keukens en badkamers. De woningen staan op hun kop,
er is weinig gezelligs van de woning te maken. Maar als
het werk eenmaal klaar is……..
De familie Pottkamp, sinds 1965 wonend in hun flat aan de
Waddenzeestraat, maakte het allemaal mee. Natuurlijk kwam
de renovatie niet uit de lucht vallen. Ruim van te voren had
de familie een uitnodiging ontvangen om tegels en de kleur
van de nieuwe keuken uit te komen zoeken. De heer Dijkhuis,
opzichter bij Woningstichting was bij hen thuis langs geweest
en had de familie voorbereid op wat gedaan moest worden
en komen ging: zeil, behang en apparatuur moesten uit de
keuken verwijderd en de keukenkastjes leeggeruimd. Ook
de badkamer moest helemaal leeg. Niet alleen de beide
slaapkamers kwamen vol te staan, maar ook de woonkamer.
Vlak voor de renovatie werd hard gewerkt in huize Pottkamp.
Gelukkig kreeg het echtpaar hulp van hun zoon.
Toen brak de dag van de renovatie aan….’s ochtends, al
om zeven uur, geheel volgens de planning, stonden de
medewerkers van de aannemer voor de deur. Mevrouw
Pottkamp: “de medewerkers hielpen ons vlak voor de start
nog met het ontkoppelen en verplaatsen van de wasmachine.”
Vervolgens moest de ketel van de cv verplaatst. Het aanbod
om gebruik te maken van een tijdelijke elektrische kachel
sloegen ze af. Die paar uur zonder verwarming zouden ze wel
doorkomen: “dikke trui aan, vest er over en dan red je het best.”
Het bed kon gelukkig blijven staan. Er was net genoeg ruimte
voor de medewerkers van de aannemer om met materiaal
langs het bed bij de badkamer te komen.
“Toch is voor ouderen zo’n renovatie bijna niet te doen’’ zegt
mevrouw Pottkamp, “er kon niet thuis worden gekookt, gewassen,
gedoucht…en dat drie weken lang. Het werk begon op een
vrijdag, dus vlak voor het weekend.” Meneer Pottkamp douchte
in de door Woningstichting ter beschikking gestelde woning, iets

verderop in de straat. “Geen probleem, als ik kwam hoefde ik niet
te wachten en de badkamer was altijd schoon !”, maar mevrouw
Pottkamp koos voor het ouderwetse emmertje en douchte af
en toe in de Groene Vecht, waar zij vrijwilligerswerk doet. Heel
fijn was dat het echtpaar in de kapperszaak, waar zij vaste klant
is, de wasmachine mocht gebruiken. Koken kon in de woning
verderop, waar ook gedoucht kon worden. Maar op dat punt
maakte de familie Pottkamp van de nood een deugd: ze kookte
niet zelf maar schoof aan bij de maaltijd in de Groene Vecht. “Erg
gezellig” volgens de heer Pottkamp “en een lekker glaasje bier er
bij!”
En zo waren deze bewoners drie drukke weken in de weer met
verplaatsen van spullen, schoonmaken en behelpen. Elke dag
dekten de heer en mevrouw Pottkamp opnieuw de meubels en
het bed af met door Woningstichting ter beschikking gesteld
schoon plastic. En desondanks vindt mevrouw Pottkamp af
en toe nog een enkel korreltje cement. Maar met het resultaat
van het werk zijn ze reuze blij. Toch zijn er nog wat minpuntjes:
meer dan bij de vorige keuken zijn volgens mevrouw Pottkamp
kringen op het nieuwe roestvrijstalen aanrechtblad zichtbaar, en
de ketel van de cv hangt zo dicht naast het keukenkastje, dat dit
kastje leeg en verwijderd moet worden op het moment dat de cv
nagekeken moet worden. “Maar dat komt gelukkig niet zo vaak
voor’’ aldus mevrouw Pottkamp. Terugkijkend: “Ik kan niet anders
zeggen dan dat alles helemaal naar tevredenheid is uitgevoerd
en dat iedereen die hier in huis heeft gewerkt, z’n volledige
medewerking gaf en ook hielp met sjouwen. Wij wonen hier
heerlijk en zijn ook heel blij met het nieuwe winkelcentrum van
de wijk. Alle voorzieningen zijn die we dagelijks nodig hebben
zijn dichtbij. Wij gaan niet meer weg uit Nieuw Den Helder. ”

Woningstichting heeft in 2012 in en aan honderden
woningen renovatiewerkzaamheden verricht. Veelal betrof
het de buitenschil van de woningen, maar er werden ook
keukens, badkamers en toiletten vervangen. Voor bewoners
is een renovatie binnenin de woning vaak erg ingrijpend. De
medewerkers van Woningstichting doen er alles aan om de
overlast voor de huurders tot een minimum te beperken.

Familie Pottkamp - Renovatie Project 2012

Renovatie project
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Wonen op een geliefde plek...

Lyceumhof.nl
“ Bezoek onze
modelwoningen en
laat u inspireren door
de verschillende
woonstijlen. ’’
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