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 financiële jaarverslag vindt u op onze website: www.wsdh.nl, onder de
knop ‘holding Woningstichting’.
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Mensen
Met enige trots presenteer ik u hierbij het maatschappelijk jaarverslag van Woningstichting Den
Helder. In dit jaarverslag kunt u lezen op welke wijze Woningstichting haar steentje bijdraagt aan de
maatschappelijk ontwikkeling van Den Helder.
Het jaar 2010 is een aaneenschakeling van hoogte punten geweest. Ik denk daarbij aan de jubileumviering 100-jaar volkshuisvesting Den Helder. Dit was een prachtig evenement voor alle inwoners van
Den Helder.
De oplevering van het Multifunctioneel Centrum zorgt voor een centraal ontmoetingspunt in Nieuw
Den Helder. Naast dat inwoners elkaar hier ontmoeten hebben vrijwel alle buurthulpverleners een plek
gevonden in het Multifunctioneel Centrum.
Ook werd dit jaar het prachtige woon- en servicecentrum Buitenveld geopend. De bewoners van de 80
huurappartementen kunnen eventueel zorg- servicefaciliteiten inkopen via De Omring.
Om de brede taakopvatting van Woningstichting te benadrukken is in 2010 de Postbrug verbouwd en
heropend. In deze Vast&Verder voorziening van het Leger des Heils worden multiprobleem jongeren
tussen de 16 en 25 jaar opgevangen. Deze jongeren zijn om velerlei redenen vastgelopen in hun leven
en hebben begeleiding en zorg nodig om weer verder te kunnen in hun traject naar zelfstandigheid en
optimale deelname in de samenleving. Genoemde voorbeelden zijn maar een kleine selectie van de sociaal maatschappelijke activiteiten waar Woningstichting Den Helder bij is betrokken. En dat is ook precies wat we willen zijn. Een betrokken corporatie die midden in de samenleving van Den Helder staat.
Naast onze primaire zorg voor goede en betaalbare huisvesting van onze huurders en als secundaire
taak het leveren van een forse bijdrage aan de herstructurering van Den Helder wil Woningstichting als
derde taak mee helpen bij de zelfontplooiing van onze huurders in het bijzonder en de inwoners van
Den Helder in het algemeen. Ook de komende jaren willen we ons hier voor blijven inzetten. De huidige Europese en landelijke (belasting)maatregelen beperken onze mogelijkheden echter aanzienlijk.
Dit zien we voor de komende jaren als de grote uitdaging. Binnen de beperkte financiële middelen toch
blijven investeren in Den Helder en haar inwoners.

Robbert Waltmann

Robbert Waltmann

Dit maatschappelijk jaarverslag is geschreven samen met de mensen voor wie wij de investering doen.
Want uit eindelijk draait het allemaal om hen.
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‘Dit zijn locaties van de toekomst’
welke omzetgroepen wij missen en op welke manier wij ons
aanbod kunnen verbeteren. De gemiddelde leeftijd van ons
publiek bleek boven de 60 jaar te liggen. Niet verwonderlijk,
aangezien wij op onze oude locatie tussen de ouderenflats
zaten. De mensen die op onze nieuwe winkel afkomen zijn
jonger en draagkrachtiger. De verkoop van puzzelboekjes is
daardoor helaas minder geworden,’ grapt Braaf.

Peter Dunselman en Dorine Braaf
4

Banketbakkerij Dunselman heeft eveneens de overstap
gemaakt naar het nieuwe winkelcentrum Marsdiepstraat. Ook
Peter Dunselman steekt zijn enthousiasme niet onder stoelen
of banken: ‘Wij zijn ontzettend blij dat wij deze stap hebben
genomen. Toen wij op 8 december 2010 onze deuren
openden en het voor de deur van het winkelcentrum nog een
‘zandbak’ was, hadden wij gelijk een enorme klantenstroom.
Onze oude locatie, waar wij 15 jaar lang hebben gezeten, was wat
afgelegen. De nieuwe winkel ligt daarentegen in het zicht.
Daarbij is ons winkeloppervlak meer dan verdubbeld, waardoor
wij ons assortiment beter kunnen tonen. De combinatie van twee
supermarkten in één gebouw en de ruime parkeerkelder is
voor ons, als ambachtelijk versaanbieder, erg gunstig. Kortom,
een verbetering op alle fronten.’

Het Centrumplan Nieuw Den Helder wordt een fraai
geheel van winkels, woningen, sporthal, school,
bibliotheek en parkeergarage. Met de opening van
het nieuwe winkelcentrum Marsdiepstraat afgelopen
december 2010 is de realisatie van een bruisend
middelpunt van de wijk Nieuw Den Helder een stap
dichterbij. Aan het woord zijn Dorine Braaf en Peter
Dunselman, twee winkeliers die hun deuren openden in
het nieuwe winkelcentrum aan de Marsdiepstraat.
Dorine Braaf, eigenaresse van Bruna, bevalt het nieuwe
onderkomen aan de Marsdiepstraat goed: ‘Na 31 jaar zijn wij
van het winkelcentrum Falga naar het nieuwe winkelcentrum
Marsdiepstraat verhuisd en wij hebben het erg naar ons zin. De
nieuwe winkel is groter, overzichtelijk en mooi.
De Marsdiepstraat was wat verarmd in de loop der jaren,
maar dankzij de realisatie van het Centrumplan met het leuke
winkelaanbod is het een stuk beter. De straat is nog een beetje rommelig en het verkeer moet wennen, maar dat is een
kwestie van tijd. Als de bomen straks in het blad zitten, wil je
niet weten wat je hier ziet.’
De intrek in het nieuwe winkelcentrum heeft ook een ander
winkelpubliek met zich meegebracht. Braaf: ‘Vóór de verhuizing heb ik een enquête gehouden, omdat ik wilde weten

’Steeds meer ruimte voor sociaalmaatschappelijke projecten’

Cees Pieterse en Martin van der Maas zijn beide werkzaam
als wijkmanager bij de gemeente. Namens de gemeente
zijn zij naar voren geschoven als accountmanager voor het
convenant Wijkaanpak Plus. Henk Everhardus, bedrijfsleider
Woondiensten van Woningstichting, is de derde accountmanager. Met zijn drieën zijn zij verantwoordelijk voor de
uitvoering van het convenant en nemen zij besluiten over de
besteding van de convenantgelden.
Bewoners handen uit de mouwen
Cees Pieterse legt een dikke ordner op tafel met meer dan
honderd ‘formele’ projecten die onderdeel zijn van Wijkaanpak Plus. Enthousiast bladert hij door de dossiers. Pieterse:
‘De projecten in deze ordner zijn zeer uiteenlopend. Bij sommige projecten gaat het om een simpele ingreep, bijvoorbeeld
het plaatsen van rubberen tegels, bielzen of voetbaldoeltjes.
Maar de wijkaanpak behelst ook grotere projecten, zoals de
aanleg van een voetbaltrapveld of het opknappen van een
kinderboerderij. Uitgangspunt bij al deze projecten is
bewonersparticipatie. Als bewoners zich actief opstellen,
zorgen wij voor de nodige financiële steun en deskundigheid.’
Aantrekkelijker kan niet
Martin van der Maas: ‘Ik ben vanmiddag wezen kijken in de Jeruzalembuurt. Daar is een huizenblok in de Priusstraat uitgekozen
van tien woningen, waarvan de tuinen en de tuinafscheidingen
opgeknapt moeten worden. Officieel zijn de bewoners

hiervoor verantwoordelijk, maar in de praktijk gebeurt dit onvoldoende. Daar willen wij namens het convenant verandering
in brengen. Wij hebben een budget vrijgemaakt voor nieuwe
voortuinafscheidingen, keurig in één stijl. Er wordt (heel toepasselijk) ook een rij prunussen geplant.’
Van der Maas doet er nog een schepje bovenop: ‘Bovendien
hebben wij vrijwilligers uit de wijk gerekruteerd die vandaag
aanwezig waren om bewoners te assisteren bij de (zware)
werkzaamheden. Aantrekkelijker kun je het niet maken. Wij
hopen dat bewoners geënthousiasmeerd raken, zodat zij de
rest van de tuinen zelf gaan doen. Als dit project een succes
blijkt, willen wij andere delen van de buurt ook onder handen
nemen.‘
Initiatiefrijke bewoners
Het maakt de heren van het convenant niet uit op welke
momenten en hoe de bewoners actief zijn bij een project, als
er maar activiteit zichtbaar is, hetzij met de handen in de klei,
hetzij aan de bestuurstafel. De realisatie van speeltuin ’t Dôrpsveldt is een treffend voorbeeld van een bewonersinitiatief. Een
viertal dames uit Huisduinen heeft zich hard gemaakt voor de
komst van een speeltuin in hun wijk en met succes. Zij zijn
begonnen met fondsenwerving, collecteren en het verkrijgen
van vergunningen. Dit bewonersinitiatief heeft de accountmanagers doen besluiten hier hun bijdrage aan te leveren.’
Niet alleen fysiek
Van der Maas benadrukt dat het niet enkel om fysieke maatregelen gaat, maar juist ook om sociaal-maatschappelijke: ‘In
de beginfase van het convenant waren er verhoudingsgewijs
minder sociaal-maatschappelijke projecten, maar dat is aan
het veranderen. Woningstichting is een organisatie die wat
‘fysieker’ denkt. Nu wij meer op elkaar zijn ingespeeld, zie je
dat er steeds meer ruimte komt voor sociaal-maatschappelijke
projecten. De helft van de huidige projecten bevat een sociaalmaatschappelijke component.’

Martin van der Maas

Wijkaanpak Plus is een convenant tussen de
gemeente Den Helder en Woningstichting Den Helder.
Het convenant, dat op 1 september 2008 van start is
gegaan, beoogt de kwaliteit van de leefomgeving in
de Helderse wijken te verbeteren en bewoners aan te
zetten tot participatie. Om dit te bewerkstelligen hebben
de gemeente en Woningstichting in 2011 elk een kwart
miljoen euro beschikbaar gesteld. Het budget wordt
aangewend voor extra ingrepen in de wijk die buiten het
reguliere wijkbeheer vallen.
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’Je kunt het aanraken’.

Dhr. Luksemburg
6

In het voorjaar van 2010 daagde Woningstichting Den
Helder de Helderse bevolking uit om een spraakmakend
gebouw te ontwerpen. Een deskundige jury bekroonde
‘Het Lichtende Lucht’ van Pieter Blank tot winnaar. Een
speciale aanmoedigingsprijs kreeg Julie Hartog voor
haar ‘Hartenhuis’. De maquette ‘De Kwal’ van de heer
Luksemburg sprong eruit omdat deze mechanisch
draaiende woningen een magnifiek wisselend beeld van
Den Helder tonen. Wij spraken met de heer Luksemburg
over de ontwerpwedstrijd en zijn ontwerp.
Op een donderdagochtend schuiven we aan de koffietafel
bij de heer Luksemburg. Samen met zijn vrouw staat hij klaar
om ‘De Kwal’ na een jaar van afwezigheid weer in ontvangst
te nemen. Nog zoekend naar pen en papier begint de heer
Luksemburg zijn verhaal: ‘Via de kinderen kreeg ik te horen dat
er een ontwerpwedstrijd was. Voor Woningstichting heb ik
altijd een zwak gehad. 42 jaar geleden kwam ik hier
wonen en later heb ik ook nog met de toenmalig directeur
Wolfswinkel in een projectcommissie gezeten voor de bouw
van de naastgelegen serviceflats.’ Hij vervolgt zijn verhaal: ‘De
deadline voor het inleveren van het ontwerp kwam snel dichterbij. Helaas kon ik niet de tijd in mijn ontwerp steken die ik
zou willen. Mijn voorwaarde was wel dat de mensen het konden aanraken. Pas dan begint het ontwerp te leven.’

Het ontwerp van de heer Luksemburg viel direct op bij
binnenkomst. Dit was namelijk de enige maquette die we
ontvingen. Als bij een poppenhuis konden verschillende
onderdelen opgepakt, verschoven of gedraaid worden. Wij
vragen de heer Luksemburg wat de gedachte achter ‘De Kwal’
is: ‘De zeedijk biedt een geweldig uitzicht, daar heb je geen
toren meer voor nodig. Mijn uitdaging was een gebouw neer
te zetten dat mensen zou trekken. Een grote kwal op de dijk
van Den Helder leek mij wel een duidelijk herkenningspunt.
Je kunt dit gebouw gebruiken als museum, hotel of expositieruimte voor kunst. Door het ronddraaien zie je Den Helder in
anderhalve dag aan je voorbij gaan. Zee, dijk, stad, wadden, je
ziet Den Helder steeds vanuit een ander oogpunt.’
Eerder gaf de heer Luksemburg aan dat hij eigenlijk te weinig
tijd had om het ontwerp af te ronden: ‘Het ontwerp stelt een
kwal voor en deze hebben normaal gesproken doorzichtige
vangarmen. De onderkant van De Kwal had dan ook doorzichtig moeten zijn. Zodoende zou je een prachtig zicht hebben op de ruimtes in het gebouw.’ Op de vraag wat er met ‘De
Kwal’ gaat gebeuren antwoord hij resoluut: ‘Neem jij hem mee
of zal ik het gelijk in de grijze bak gooien. Ik vind het heerlijk om
dingen te ontwerpen, maar ik hecht me er niet aan.’

Actief Talent:

Een belangrijke schakel in Den Helder

In Den Helder op de locatie Spuistraat (voorheen het arbeidsbureau) worden 24 deelnemers begeleid door twee professionals, een werkmeester en een activiteitenbegeleider. Naast
de vaste krachten heeft Actief Talent regelmatig stageplaatsen
voor HBO of MBO stagiaires. Zij lopen dan als begeleider mee
met de groepen die buitenwerkzaamheden uitvoeren. Bea is
ook trots op de vrijwilligers die in het gebouw aan de Spuistraat werken. Eén van de vrijwilligers is student aan het conservatorium geweest. Hij maakt met de deelnemers muziek en
geeft hier ook les in. Zo snijdt het mes aan twee kanten.
Als de ene groep de stad in gaat voor onderhoudswerkzaamheden, kan een andere groep kooklessen volgen in het kooklokaal, gaan schilderen of andere handarbeid uitvoeren. Ook is er
een fietsenwerkplaats in de Spuistraat en een computerlokaal.
Met trots vertelt Bea dat één van de deelnemers computers
repareert en in elkaar zet. Deelnemers zijn vaak heel muzikaal
en creatief. Ze verzorgen ook regelmatig exposities van eigen
kunstwerken.
Het vliegeniersmonument in de tweede Vroonstraat en het
beeld op het terrein van het Vismarktplein worden onderhouden door de deelnemers. Deze vaste onderwerpen vallen onder de verantwoording van Actief Talent.
Op de vraag welke successen er in 2010 geboekt zijn door
Actief Talent, antwoordt Bea dat het gaat om verschillende
successen. Zo is de groep waarmee ze begonnen er nog
steeds, is het aantal deelnemers gegroeid en is Actief Ta-

lent een onderdeel geworden van diverse maatschappelijke
organisaties. Bea: ‘Je kan zeggen dat ze ons gevonden hebben
als belangrijke deelnemer.’ Daarnaast is aangetoond dat er veel
minder delicten voorkomen op de plekken waar de deelnemers zich eerst ophielden. Dit is niet alleen een succes voor
Actief Talent, maar ook voor de stad Den Helder. In de loop van
dit jaar wil Actief Talent uitbreiden naar een nieuwe locatie in
Julianadorp, waar 12 deelnemers terecht kunnen.

Actief Talent werkt samen met verschillende bedrijven. De
Brijderstichting, GGZ, Esdégé-Reigersdaal en ‘s Heeren Loo
verwijzen deelnemers naar Actief Talent door, waarna ze ingepland worden voor werkzaamheden voor de gemeente, de
woningcorporaties Woontij en Woningstichting Den Helder.
Voor wat de toekomst betreft, zegt Bea dat Actief Talent financieel afhankelijk is van de Sociale Dienst, het UWV, de AWBZ en
het Convenant Wijkaanpak Plus. Toch ziet ze wel kansen. Het
looptunneltje van Tuindorp moet nog voorzien worden van
mozaïeken. Dit buurtproject en andere buurtprojecten bieden
kansen om te groeien.
Bea voegt tot slot toe: ‘Het is fijn dat de deelnemers herkenbare kleding dragen. Dit draagt eraan bij dat de buurtbewoners
van Den Helder veel waardering hebben voor het werk dat de
deelnemers doen. Tijdens de werkzaamheden wordt hen regelmatig wat toegestopt. Dit geeft aan dat ze opgenomen zijn
in de buurt. En dat geeft een goed gevoel en de motivatie om
door te gaan.’

Bea Jongejan

Een schakel tussen hulpverlening, deelnemers en het
bedrijfsleven, dat is Actief Talent. Bea Jongejan,
coördinator, leidinggevende, maar vooral coach vertelt
enthousiast over wat Actief Talent betekent voor de te
begeleiden mensen. Vooral geen cliënten genoemd, maar
deelnemers. Dit zijn voornamelijk (ex)verslaafden die
hulp nodig hebben. De doelstelling is niet om de deelnemers van hun verslaving af te helpen, maar om het te
stabiliseren. Deze laagdrempelige organisatie biedt een
zinvolle dagbesteding, waarin zij een vaste basisstructuur
voor de dag vinden.
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Vooruitblik Het herinneringsmuseum,
een plek om herinneringen te delen

Petra Alders en Rob Koningstein
8

Woningstichting gaat nieuwe woningen bouwen aan de
Timorlaan. De voormalige school moest daarvoor worden gesloopt. De muziekkoepel uit ± 1960 kon gelukkig behouden blijven. Stichting Vrijwaard kwam met het
idee om in de muziekkoepel een herinneringsmuseum
annex theehuis te realiseren. De koepel wordt voor dat
doel voorzien van een aanbouw welke wordt geïntegreerd in de begroeide omgeving en daardoor een organische vorm krijgt. Woningstichting heeft aannemer Dozy
B.V. opdracht gegeven voor de bouw. In mei verwacht
Dozy B.V. met de bouw te beginnen. De met verbouw van
de muziekkoepel gemoeide investeringskosten bedragen
ongeveer twee honderdduizend euro.
Petra Alders en Rob Koningstein weten het zeker: de oprichting van een Helders herinneringsmuseum gaat lukken. Ze krijgen vast en zeker voldoende materiaal bijeen om het museum
inhoud te geven en er komen zeker weten voldoende vrijwilligers om het museum zeven dagen per week te runnen.
Petra is welzijnscoördinator bij Vrijwaard en werd ingeschakeld
om mee te denken toen bij Vrijwaard het idee rijpte om een
museum op te richten waar mensen herinneringen aan vervlogen tijden kunnen ophalen. Mensen activeren en met elkaar in
contact brengen is Petra’s specialisme, maar ervaring met het
oprichten van een museum had zij nog niet. Rob Koningstein
had die ervaring wél! Hij brengt als vrijwilliger het eten rond bij
Vrijwaard en hoorde zodoende van de plannen. Eerder was hij
inspecteur bij de politie en tilde in de tachtiger jaren het Helders Politiemuseum van de grond. Toen dat vanwege ontwikkelingen op Willemsoord moest verdwijnen richtte hij op Ford
Kijkduin een museum in. Enthousiast maakt hij nu met Petra
plannen om een kleinschalig maar mooi herinneringsmuseum
in de voormalige muziekkapel aan de Timorlaan te starten.
Petra en Rob zien het helemaal voor zich: gezellig een bezoek
brengen aan het herinneringsmuseum, waar bij het zien en
vasthouden van voorwerpen uit de vijftiger en zestiger jaren de gedachten terug voeren naar vroeger. (Groot)ouders
kunnen hun kinderen en kleinkinderen daarbij verhalen vertellen over sudderend koken op een petroleumstel, over de
kachel die ieder ochtend weer opgepord moest worden en
steeds bijgevuld moest worden met kolen uit de kolenkit. Het
(gratis) bezoek aan het museum kan afgesloten worden in
het gezellige theehuis, waar ook pannenkoeken verkocht
worden, die bij mooi weer op het zonnige terras genuttigd
kunnen worden.

Terwijl Petra en Rob hun plannen uit de doeken doen ontstaan spontaan weer nieuwe ideeën. Het museum moet in
ieder geval sfeervol zijn en levendig blijven. Naast de op huis
en tuin gebaseerde basiscollectie moet er op de beschikbare
honderd vierkante meter ook regelmatig een wisselend thema
aan de orde komen. Petra en Rob noemen als thema’s: beroepen (Rob bezit nog een oud politie-uniform), kleding, muziek,
verzamelhobby’s. Maar er zijn nog veel meer thema’s mogelijk.
Ook films, afwisselende lichtbeelden, en af en toe een lezing
of presentatie over een passend thema dragen bij aan de
levendigheid van het museum.
Petra hecht er waarde aan dat de bezoekers met elkaar herinneringen kunnen delen, maar ook dat zij de gelegenheid krijgen hun opgehaalde herinneringen op een of andere manier
in het museum achter te laten. Ze heeft hier wel ideeën over,
maar het goede idee moet nog rijpen en vorm krijgen.
Intussen zal Petra diverse fondsen aanschrijven en een verzoek indienen bij onder meer de Vrienden van Vrijwaard en
bij de gemeente. De financiële bijdragen die zij zo hoopt te
ontvangen dienen ter dekking van de investeringskosten.
Ook hierover is Petra positief: ‘Dat gaat vast lukken, daar heb
ik alle vertrouwen in’. Als het museum eenmaal is op- en ingericht moet het draaiend worden gehouden. Het theehuis
heeft daarbij de rol van kostendrager: behalve de verkoop van
pannenkoeken en thee kan de ruimte van het theehuis (net
als het museum ook zo’n honderd vierkante meter) ’s avonds
worden gehuurd voor een vergadering, een bridgewedstrijd,
noem maar op.
Behalve de financiën zijn ook voorwerpen en vrijwilligers
essentieel om van het museum een succes te maken. Inmiddels heeft zich een aantal vrijwilligers gemeld en vormt zich
langzaam maar zeker een kleine collectie. Maar er zijn nog
meer vrijwilligers nodig: gastvrouwen en gastheren, administratieve ondersteuning, bediening in het theehuis, mensen
die het museum sfeervol aankleden, noem maar op. Ook voorwerpen zijn nog steeds van harte welkom. Rob benadrukt dat
nog veel meer spullen nodig zijn om de collectie regelmatig te
kunnen wisselen.
Petra meldt tenslotte dat het de bedoeling is dat het museum
een naam krijgt. Weet u een passende naam voor het museum,
of wilt u zich als vrijwilliger aanmelden, of wilt u voorwerpen
afstaan of in bruikleen geven, dan kunt u contact opnemen
met Petra Alders. p.alders@vrijwaard.nl
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Petra Alders en Rob Koningstein

Marjola
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Mensen-mens Marjola, gastvrouw van
Bij Bosshardt

De deur van Bij Bosshardt staat wagenwijd open. Binnen heerst
een ontspannen sfeer. Een gezellige huiskamer, net, modern
meubilair, en de geur van verse koffie. ‘We zijn nu sinds eind
november open, en de buurtbewoners weten ons te vinden’
zegt Marjola, één van de drie vaste medewerkers. ‘Van maandag tot en met vrijdag kunnen buurtbewoners en iedereen die
gezelligheid zoekt ’s ochtends van negen uur tot half één langs
komen. Bovendien kan men hier op woensdagmiddag om half
één een warme maaltijd nuttigen. Het aantal bezoekers varieert van twee tot twaalf. De een komt hier voor een praatje bij
de koffie, de ander gaat creatief aan de slag, bakt een heerlijke
appeltaart of helpt mee boodschappen doen of koken. Dat kan
allemaal maar niets is verplicht. We werken bewust niet met
een rooster waarop taken aan bezoekers worden toegedeeld.
Als iemand een aantal keren helpt met koken en daarna niet
meer, is dat ook prima. Een wandeling over de dijk, met elkaar
of met een van de medewerkers, de hond mee, kan een gelegenheid zijn voor een goed gesprek, maar het mag ook over
koetjes en kalfjes gaan geeft Marjola aan. ‘Belangrijk is dat mensen, met name alleengaanden, in contact komen met anderen.
Er hoeven geen vriendschappen te ontstaan, ons doel is vooral
tegengaan van vereenzaming. Vaak zitten de bezoekers gezellig met elkaar te kletsen, soms ook komt het tot een stevige
discussie. Soms praten de medewerkers mee, maar vaak ook
zijn zij op de achtergrond gewoon met hun werkzaamheden
bezig. Dit is tenslotte de huiskamer van de buurt, de bewoners
kunnen daar prima zelf invulling geven.’
En dan is er de kledingboetiek, waar iedereen zich op maandag- en vrijdagochtend voor een paar euro helemaal in de
kleding kan steken. Marjola, voorheen werkzaam in een kledingzaak, toont de rekken met kleding. ‘Er is genoeg, een deel
is nieuw, het meeste gebruikt, maar wel netjes en schoon. Ka-

potte of verkleurde kleding of kleding met vlekken hangen we
niet in onze boetiek. Wij krijgen regelmatig aanvoer van kleding, en dat is goed ook, want daarmee vullen we de plekken
van de verkochte en moeilijk verkoopbare kleding. Zo houden
we onze collectie steeds up-to-date.’ Marjola maakt duidelijk
dat iedereen welkom is om kleding te kopen in de boetiek,
de winkel is er niet alleen voor mensen met een smalle beurs.
Maar mensen die echt onvoldoende geld hebben om zichzelf
en hun kinderen te kleden kunnen een bon aanvragen. Met
die bon kunnen zij gratis ‘winkelen’ in de boetiek. Marjola is blij
met de hulp die zij krijgt in de boetiek: ‘Sommige buurtbewoners maar ook bewoners van Vast en Verder, het naastgelegen
begeleid-wonen-traject van het Leger des Heils, helpen de kleding te sorteren, in de winkel op te hangen, te wisselen.
Deze hulp biedt Marjola weer meer gelegenheid om aandacht
te geven aan bezoekers met een hulpvraag. ‘Maar wij zijn geen
hulpverleners’ benadrukt ze. ‘We zijn goed op de hoogte van
de mogelijkheden op gebied van hulpverlening, geven zo
nodig advies, verwijzen door, maar we gaan niet tussen de
hulpvragers en de hulpverleners inzitten.’ Ten slotte wijst Marjola nog op de mogelijkheid die het Leger des Heils biedt aan
mensen die zich geen dure vakantie kunnen veroorloven maar
het juist wel fijn vinden om in een hotel te relaxen en daar andere alleengaanden of andere gezinnen te ontmoeten. Het Leger biedt deze mogelijkheid in Lunteren, op de mooie Veluwe.
Belangstellenden voor deze vakantie kunnen zich bij Marjola of
één van haar collega’s opgeven. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0223-610921. Zo’n vakantie kost wel iets, maar lang
niet zoveel als een vakantie die je bij een commerciële organisatie boekt. Bovendien bestaat de moegelijkheid om voor deze
vakantie te sparen.
Op de vraag of het werk bij Bij Bosshardt haar roeping is reageert Marjola ontkennend. ‘Het is geen roeping, maar ik vind
dit gewoon geweldig leuk werk omdat ik graag met mensen
om ga. Je moet wel een echt ‘mensen-mens’ zijn om dit werk
goed te kunnen doen. Ik ben hier helemaal op mijn plaats.’

Marjola

In november 2010 opende het Leger des Heils in een pand
van Woningstichting, Loodsgracht nr. 2, een Bij Bosshardt,
een huiskamer voor buurtbewoners. Inmiddels geven
buurtbewoners dagelijks zelf hun invulling aan deze huiskamer. Vaste medewerker Marjola is gastvrouw.
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‘Betrek de mensen bij de buurt!’
In juni 2010 bezochten duizenden bewoners uit de wijk de
Wijkmanifestatie Nieuw Den Helder. Zeestad, gemeente
Den Helder en Woningstichting organiseerden in samenwerking met stichting De Weering, winkeliers en vele
vrijwilligers deze grootse multiculturele manifestatie. Wij
spraken met David Cools, projectleider bij Zeestad, over
de rol van de wijkmanifestatie binnen de grote herstructurering van Nieuw Den Helder.
Van voetbalveldje tot Marsdiepstraat
De wijkmanifestatie is er voor alle bewoners uit de wijk Nieuw
Den Helder. Jong en oud, organisaties, verenigingen en ondernemers uit de wijk laten zichzelf zien. ‘De eerste manifestatie
was in 2004. Op het trapveldje naast de voormalige dansschool
Corma,’ begint David Cools, ‘al snel groeide het evenement uit
zijn jasje en was er meer ruimte nodig. Die vonden we op het
Scheldeplein. Het parkeerterrein achter de AH bood genoeg
ruimte om alle activiteiten een plek te geven in 2006 en 2007.
Het succes zorgde er uiteindelijk voor dat we vanaf 2008 het
Marsdiepplein en een groot gedeelte van de Marsdiepstraat in
bezit namen om alle kraampjes en podiums en straatfestiviteiten te stallen.’

David Cools

Herstructurering Nieuw Den Helder
De herstructurering is ingegeven door een aantal omstandigheden in de wijk die op het gebied van wonen, werken,
en leefbaarheid (criminaliteit) serieuze aandacht behoefden.
De oude, en daarmee in overhand aanwezige goedkope
woningen waren mede de oorzaak van een relatief eenzijdige bevolkingssamenstelling. Op dit moment is er daarnaast
sprake van een bevolkingssamenstelling die meer dan 100
etnische groeperingen omvat. De hieraan gerelateerde sociale en
veiligheidsproblemen waren dan ook zeer ernstig en dreigden
onbeheersbaar te worden. Er is sinds de jaren ‘90 een programma opgezet, waarin door de inzet van verschillende trajecten
de woon- en leefomstandigheden zullen verbeteren en de
sociale structuur van de wijk wordt verbeterd.
Op de vraag welke rol de Wijkmanifestatie binnen de herstructurering van Nieuw Den Helder speelt antwoordt David
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direct: ‘Een hele grote rol. Veel bewoners komen af op zo’n
evenement. Deze aandacht bereik je niet door het uitgeven
van folders of het uitnodigen voor een bewonersavond. Je
betrekt de mensen indirect bij de ontwikkelingen in de wijk.
De manifestatie biedt namelijk naast muziek en entertainment
ook informatie over de nieuwbouwplannen en de herstructurering van de wijk: infotainment. Door de bewoners op deze
manier goed te informeren nemen ze eerder deel aan de
projecten en gaan ze actief meedenken over de toekomst
van de wijk. Uiteindelijk zorgt dit voor minder rompslomp en
vertraging van de projecten. Ook wordt er gebruik gemaakt
van de zogenaamde maatschappelijke stages van Scholen aan
Zee.’
Multicultureel feest
Zoals eerder gezegd wonen er in de wijk veel bewoners met
verschillende nationaliteiten. Tijdens de manifestatie boden
we de ruimte om deze diversiteit van culturen op allerlei verschillende manieren te tonen. Zo kon je Surinaamse hapjes
eten, Antilliaanse muziek beluisteren en demonstraties van
Oosterse vechtsporten bekijken. Op de vraag of deze uitingen
de herstructurering ondersteunen geeft David aan: ‘Juist het
aan elkaar laten zien wat jouw cultuur inhoudt, bijvoorbeeld
door het eten van hapjes of het luisteren naar elkaars muziek,
versterkt het wijkgevoel. Ook hierdoor is de sociale binding in
de wijk de laatste jaren toegenomen, wat op zich bijdraagt aan
een breder effect van de vooral fysieke herstructurering.’
Toekomst wijkmanifestatie
Het organiseren van de Wijkmanifestatie kost veel energie en
inzet. De kar is de laatste jaren voornamelijk door Zeestad, gemeente en Woningstichting getrokken. Uiteindelijk is het de
bedoeling dat het feestje voor de wijk ook door de wijk wordt
georganiseerd, uiteraard met de broodnodige professionele
ondersteuning van de genoemde trekkers. De laatste twee jaar
wordt daarom geprobeerd wijkorganisaties, wijkplatform, bewoners en winkeliers een prominentere rol in de organisatie
te geven. Dit jaar wordt een aantal grote projecten afgerond,
de festiviteiten zullen vooral daarop gericht zijn. Wat er dit jaar
precies gaat gebeuren blijft een verrassing.

Profit en non-profit bedrijven slaan de
handen in één en versterken de regio

Financieel Directeur Peter Kramer van Woningstichting:
“Het is erg belangrijk om juist nu buiten je eigen gemeentegrenzen te kijken. Niet alleen de corporaties, maar ook
gemeentebesturen, maatschappelijke instellingen en het
bedrijfsleven werken steeds meer bovenregionaal samen.
Door samenwerking sta je sterker om onder meer de krimp
van de bevolking op te vangen.”
Met het samenwerkingsverband Kracht door Verbinding is
een visie op de toekomst van de regio gemaakt. Die visie
is in vier bijeenkomsten besproken met veel regionale en
lokale partijen, met als doel het samen in beeld brengen
waar de kansen voor Noord-Holland Noord liggen. Maar bij
bespreken bleef het niet. De tijd voor afspraken maken was
aangebroken.
Allianties smeden
Die afspraken werden gemaakt in zogenoemde Alliantiefabrieken. De genodigden hiervoor kwamen uit bedrijfsleven,

gemeenten, welzijnsinstellingen, onderwijsinstellingen,
creatieve ondernemers, culturele organisaties, de provincie,
energiebedrijven, Kamer van Koophandel, MKB en toeristische instellingen.
Tijdens de Alliantiefabrieken maakten partijen op
uitvoering gerichte afspraken. Die afspraken gingen over
ontwikkelingen die een meerwaarde hebben voor de regio,
bijvoorbeeld op het gebied van wonen, kenniseconomie
of duurzaamheid. Zo werkt Woningstichting bijvoorbeeld
mee aan een proef voor kleinschalige windmolens en probeert samen met anderen de Floriade naar Noord-Holland te
halen. Ook stimuleert Woningstichting het collectief particulier opdrachtgeverschap, waarbij een groepje mensen samen
als projectontwikkelaar hun eigen woningen gaan bouwen.
Voor een moderne corporatie als Woningstichting is alleen
plaatselijk werken aan de woningvoorraad niet genoeg.
Regionale afstemming op alle terreinen is noodzakelijk.
Dat betekent zowel op bestuurlijk als operationeel niveau
over gemeentegrenzen heenstappen. Niet alleen voor
bouwplannen, maar bijvoorbeeld ook in het geval van
bedrijventerreinen of opleidingsvoorzieningen. Kracht door
Verbinding, met daarin die Alliantiefabrieken, heeft zo’n
bovenregionale focus. Zo wordt niet alleen voorkomen dat
bestaande lokale samenwerkingsinitiatieven overbodig
herhaald worden, maar kunnen telkens ook nieuwe samenwerkingsafspraken ontstaan.

Peter Kramer

Woningstichting Den Helder en vijf andere corporaties
in Noord-Holland pakken moeilijke regionale opgaven aan
door samen te werken in allianties. Zij zoeken buiten de
corporatiewereld om naar samenwerkingsverbanden
en concrete afspraken. De corporaties die dit initiatief
nemen zijn: Woningstichting Den Helder, IntermarisHoeksteen uit Hoorn, Parteon uit Zaandam, Wooncompagnie uit
Purmerend en Schagen, De Woonschakel Medemblik en
Woonwaard uit Alkmaar.
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‘Keuzemogelijkheden bieden’

Mevr. Hoevers
14

Dit jaar betrekt Zorggroep Tellus het nieuwe woon- en
zorgcomplex De Groene Vecht in Nieuw Den Helder. Bewoners van het huidige Huis ter Duin verhuizen dan naar de
nieuwe locatie aan de rand van het Duinpark. Wij spraken
met mevrouw Hoevers, lid Raad van Bestuur van Zorggroep
Tellus. Deze organisatie verleent diensten op het gebied
van zorg, wonen en welzijn aan ouderen. Zowel voor inwonende als zelfstandig wonende klanten.
Gelegen aan de Vechtstraat biedt het woon- en zorgcomlex 66
woonruimtes verdeeld over drie vleugels en twee verdiepingen. Daarnaast zijn er zes appartementen voor cliënten die zelfstandig willen wonen. Ook kunnen zij gebruik maken van het
zorgaanbod van Tellus. Om een woning in De Groene Vecht te
betrekken dien je in het bezit te zijn van een indicatie van het
Centrum Indicatie Zorg (CIZ). Mevrouw Hoevers: ‘Rond de zomer
begint de verhuizing naar De Groene Vecht. We zijn er echt aan
toe. Het nieuwe onderkomen leeft erg onder de huidige bewoners. De naam De Groene Vecht is dan ook bedacht door onze
bewoners.’

Bieden van keuzemogelijkheden
De Groene Vecht biedt een palet aan diensten. Je kunt er onder andere terecht voor kleine boodschappen, een maaltijd in
het restaurant, een consult bij de fysiotherapeut of voor een
knipbeurt bij de kapper. Mevrouw Hoevers noemt nog meer
services: ‘Ook bieden we de mogelijkheid om te internetten of
gebruik te maken van het klusteam. Vroeger werden mensen
geplaatst in een bejaardenhuis!’, vervolgt mevrouw Hoevers, ‘bij
ons kom je zelfstandig wonen en kies je uit alle mogelijkheden
die je hebt. De klant staat centraal en kan zelf keuzes maken.’
Naast de toekomstige bewoners mogen ook buurtbewoners
gebruik maken van alle faciliteiten die De Groene Vecht gaat bieden. ‘Of je nu bij ons, in een koopwoning of in een huurwoning
woont, het maakt niets uit. Onze doelgroep bestaat uit 55-plussers en zij mogen allemaal gebruik maken van onze diensten.’
Twee keer zoveel leefruimte
Het huidige onderkomen van Huis ter Duin stamt uit de jaren
‘60. De uitstraling van het gebouw doet erg denken aan een

‘Natuurlijk is de omgeving wat drukker qua bebouwing en verkeer en ligt het duinlandschap niet meer voor onze voordeur.
Maar het Duinpark biedt met het nieuwe winkelcentrum, de
bibliotheek en openbaar vervoer daarentegen aanvullende faciliteiten op De Groene Vecht. Dit alles ligt straks op loopafstand.’
Meerwaarde voor beide partijen
‘Open en eerlijk,’ zijn volgens mevrouw Hoevers belangrijke
voorwaarden om samen een groot nieuwbouwproject tot een
succesvol eind te brengen. ‘natuurlijk loop je wel eens tegen
wat problemen aan tijdens de bouw, maar als je hier verstandig
mee omgaat komt het altijd goed. We zijn zeer tevreden over de
samenwerking met Woningstichting en hopen in de toekomst
nog meer projecten op te pakken.’
bejaardenhuis. Kleine woonslaapkamer, een zeer klein badkamertje en een simpel keukenblokje. Bewoners verbeteren zich
enorm in het aantal vierkante meters woonruimte. De nieuwe
woning bestaat uit maar liefst 45 vierkante meter. Dat is een
verruiming van bijna 22 vierkante meter ten opzichte van de
bestaande woningen. Mevrouw Hoevers: ‘Onze klanten krijgen
een echte ruime woonkamer met een aangesloten open ruimte
voor het bed. Je ontvangt straks je gasten thuis in de woonkamer. Door de grotere badkamer en het eigen keukentje kunnen
ze ook echt zelfstandig wonen.’

Mevr. Hoevers

Behoren bij Duinpark
De locatie van De Groene Vecht behoort officieel niet tot het
Duinpark, maar ligt wel op steenworp afstand van de Duindreef
en het onlangs geopende Centrumplan. Mevrouw Hoevers: ‘Wij
voelen ons zeker onderdeel van het Duinpark. Kijk maar naar ons
dak, dat is groen. Als dat niet bij het Duinpark past!’ Met het verlaten van Huis ter Duin laat Tellus voor een gedeelte een prachtige locatie aan het duingebied van Den Helder los. Op de vraag
of de bewoners dit gaan missen antwoordt mevrouw Hoevers:
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‘Bewoners woongenot geven’

Peter Regtop
16

Peter Regtop: ‘Bewoners hebben af en toe last van elkaar.
De oorzaken zijn divers, van geluidsoverlast en verwaarlozing van de woning tot bewoners die erg in de war
zijn en een zetje in de goede richting nodig hebben om
de draad weer op te kunnen pakken. Je komt de gekste
dingen tegen. Als bewoners er samen niet uitkomen, dan
komen zij bij ons langs om tot een oplossing te komen.
Wij gaan met ze om tafel, laten hen in gesprek gaan en
bemiddelen om tot een oplossing of verbetering van de
situatie te komen.’
Peter Regtop en collega Anita Grotewal zijn sociaal wijkmeester in Den Helder. Kerntaak is het voorkomen en tegengaan
van overlast. Maar waar houdt hij zich nog meer mee bezig?
‘Ik zeg wel eens: het is makkelijker om te zeggen wat ik niet
doe in plaats van wat wel. Ik houd mij bezig met alles wat met
wonen en leven te maken heeft. Ik wil de bewoners een stuk
woongenot geven.’
Om tafel
Peter verduidelijkt zijn verhaal aan de hand van een paar voorbeelden: ‘Een ouder echtpaar bewoont al 40 jaar dezelfde wo-

ning. Zij komen bij mij met een klacht over hun nieuwe buren.
De muziekinstallatie staat te hard en het geluid klinkt door in
hun woning. Het probleem speelt al geruime tijd en tot een
oplossing zijn zij niet gekomen. Na enig doorvragen, kom ik
het onderliggende probleem te weten. De twee partijen blijken nog nooit met elkaar te hebben gesproken. De nieuwe
bewoners hadden zich eerst moeten voorstellen, want dat
hoort toch zo als je ergens nieuw komt wonen? En dan ook
nog die harde muziek, dit slag mensen hoort hier niet thuis en
moeten wij nu de eerste stap naar hen gaan doen? Nou echt
niet! Ik heb vervolgens de partijen bijeengebracht. En we hebben een goed gesprek gevoerd waarbij zij op het einde van dit
gesprek elkaar een hand hebben gegeven en een nieuwe start
als buren hebben gemaakt door zich aan elkaar voor te stellen.’
Een ander illustratief voorbeeld uit Peter´s gevarieerde praktijk
is dat van een gezin dat al enige tijd overlast veroorzaakt. De
woning is verwaarloosd en de tuin lijkt wel een vuilnisbelt, Ook
is er sprake van geluidsoverlast van de kinderen die de baas in
huis zijn. Zij mogen van de ouders hun gang gaan omdat die
het niet aankunnen. De buren hebben het langere tijd aangekeken maar zijn het nu zat en willen dat Woningstichting

Het mooie aan dit verhaal is, dat het gezin uiteindelijk besloot zich
toch bij te laten staan door de hulpverlening. Dit nadat ik dreigde met
juridische stappen.

Op dit moment worden ouders en kinderen begeleidt en is de
woning opgeknapt door vrijwilligers. Het gezin heeft de weg
naar boven weer gevonden waarbij het begrip en geduld van
de buren ook heel bijzonder is geweest.’
De sociaal wijkmeester krijgt de laatste jaren steeds vaker te maken met bewoners met psychische problematiek. Veel van deze
mensen verwaarlozen zichzelf en hun woning. ´Ik probeer het
gesprek aan te gaan met deze bewoners en hun vertrouwen
te winnen. Indien gewenst, schakel ik professionele hulp in. Ik
moet ervoor waken niet zelf de rol van maatschappelijk werker
op mij te nemen.´

Rapportcijfers dienstverlening
Tuinonderhoud
Behandeling van overlastklachten
Dienstverlening van de huismeester
Schoonmaken van portieken
Abonnee Onderhoud
Verkoopactiviteiten
Betrekken woning algemeen
Binnenzijde woning
Buitenzijde woning

Extra oren en ogen
De sociaal wijkmeesters zijn verantwoordelijk voor heel Den
Helder. Omdat zij oren en ogen tekort komen, hebben zij onlangs de hulp ingeschakeld van vrijwilligers die iets voor hun
wijk willen betekenen. De vrijwilligers zullen rondes door de
wijk maken en het contact aangaan met de bewoners. Zij weten
wat er speelt in de wijk en stellen de sociaal wijkmeesters op de
hoogte als er sprake is van overlast of als er iets kapot is. Op deze
manier willen de sociaal wijkmeesters het woon- en leefklimaat
verbeteren. Voor Nieuw Den Helder hebben zij al acht bewoners
bereid gevonden. Momenteel zijn Regtop en Grotewal de wijk
Nieuw Den Helder in secties aan het verdelen. Elke vrijwilliger zal
verantwoordelijk zijn voor zijn of haar sectie. Het plan is om voor
Tuindorp eenzelfde project op te zetten.
Nieuw onderkomen
Vier maanden geleden hebben de sociaal wijkmeesters de overstap gemaakt van het oude wijkcentrum De Dintel naar het
markante goudkleurige multifunctioneel Centrum aan de Texelstroomlaan. Peter: ‘Het multifunctioneel Centrum is een prachtig
gebouw, maar je laat ook wat achter. Het heeft even geduurd
voordat de bewoners ons wisten te vinden, maar nu begint het
te lopen. Wij werken er hard aan om de aanloop te vergroten.’

2010

2009

7,7
7,1
8,6
7,3
8,5
8,1
7,8
7,2
7,3

7,6
6,1
8,6
7,0
8,4
7,4
7,9
7,2
7,4

Peter Regtop

ingrijpt. Na eerst een gesprek gevoerd te hebben met de buren
om de situatie duidelijk te krijgen ben ik op huisbezoek gegaan
bij dit gezin. Al snel was duidelijk dat hier professionele hulp van
derden bij nodig was en daar begint het probleem. De mensen
hadden slechte ervaringen op gedaan in het verleden en wilden
absoluut niemand over de vloer. Na diverse gesprekken te hebben gehad en waar mogelijk een helpende hand te hebben toe
gestoken was dit gezin niet op weg te helpen.
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‘Huren
met Allure’
In december 2010 is het nieuwe gezondheidscentrum
HOED (Huisartsen onder één dak) aan de Molenstraat
geopend. Een praktijk waarin zowel Huisartsenpraktijk
Molenstraat als Maatschap Fysiotherapie zijn gehuisvest.
Boven gezondheidscentrum HOED bevinden zich tien
riante huurappartementen met Frans balkon die via
een gemeenschappelijke binnenplaats kunnen worden
betreden. Het gezondheidscentrum en de appartementen zijn onderdeel van het veelomvattende vernieuwingsplan voor de ontwikkeling van een levendig en modern
Helders stadshart.

Robert van Noort en Jolanda Spelt
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Huisarts Robert van Noort is werkzaam in het nieuwe
gezondheidscentrum aan de Molenstraat. Van Noort over
de totstandkoming van de gezamenlijke praktijk: ‘De fysiotherapeuten waren gevestigd in de praktijk in de Reigerstraat/
Keizerstraat en de huisartsen in de praktijk in de Molenstraat.
Zowel het pand van de fysiotherapeuten als dat van ons voldeed
niet meer en daarom is besloten om een nieuwe gezamenlijke
praktijk te realiseren. Vanwege de nieuwbouwplannen hebben
wij tijdelijk de overstap gemaakt naar de huisartsenpraktijk aan
de Californiestraat. Op 15 en 16 december 2010 zijn wij van
de Californiestraat naar het nieuwe gezondheidscentrum in de
Molenstraat verhuisd en op de 17e hebben wij onze deuren
geopend. De nieuwe locatie valt goed in de smaak. Het is een
mooi pand om te zien met prettige ruimtes en mooie grote
spreekkamers.’

met pensioen en zij behoeven opvolging. Dus we zitten in een
beetje hectische tijd.’
Via het trappenhuis aan de Westgracht begeeft de verslaggever zich vervolgens naar de eerste verdieping, waar hij op
de gemeenschappelijke binnenplaats wordt verwelkomd door
Jolanda Spelt. Samen met haar dochter bewoont zij één van
de tien huurappartementen die het appartementencomplex
rijk is. Bij binnenkomst valt meteen het smaakvolle en stoere
interieur op. De kleuren zwart en wit voeren de boventoon.
Zelfs de huiskat past perfect in het plaatje.
Een echt grachtenpand
Jolanda Spelt: ‘Hiervoor woonde ik ook in een Woningstichting
woning, maar ik wilde wat anders. Toen ik dit appartement
voor het eerst zag, was ik onder de indruk. Wat een prachtig
appartement! Ik heb drie woonlagen tot mijn beschikking met
drie ruime slaapkamers en een dakterras. Alles spiksplinternieuw, hedendaags en gemaakt met degelijke materialen. Dit
appartement heeft de allure van een behoorlijke koopwoning.’
Van de tien appartementen in het complex hebben er vier
uitzicht op de Westgracht en zes op de Molenstraat. Spelt:
‘Vanuit mijn appartement heb ik ruim zicht op de Westgracht.
Dat heb ik altijd al gewild, wonen in een grachtenpand. De
centrale ligging is ook een voordeel. De winkels bevinden zich
op loopafstand en er is een hoop drukte. Ik ben een mens dat
van reuring houdt, wat wil je dan nog meer?’

Draai vinden
Van Noort vindt het plezierig om het nieuwe onderkomen met
de fysiotherapeuten te delen: ‘Wij hebben prettig contact met
de fysiotherapeuten. Wij maken een praatje met elkaar onder
het genot van een kopje koffie, maar van samenwerking is
geen sprake. Wel hebben wij gesprekken om te kijken of wij
in de toekomst samen iets kunnen doen, maar dit is verre van
concreet. Het is eerst zaak dat eenieder zijn draai vindt. Bovendien gaan mijn collega-huisartsen Van der Kwaak en De Ruiter

Druk bestaan
In het dagelijks leven werkt Spelt als gedragsspecialiste voor
het ‘Regionaal Expertise Centrum 4.5’, een organisatie die
kinderen met een gedragsstoornis helpt om binnen het
reguliere onderwijs te blijven. Spelt: ‘Ik heb een leuke en uitdagende baan, maar wel een erg drukke. De inrichting van
mijn appartement heeft daarom wat meer tijd nodig. Daar
komt bij dat dit appartement een stuk groter is dan mijn vorige
woning. De benedenverdieping is vrijwel klaar, de twee bovenste
verdiepingen nog niet. Maar daar wordt aan gewerkt.’

Assisi

Nog enkele appartementen te huur

Gerbrands Scheltesstraat/Folkert Lambertsstraat

69 appartementen
In de Schooten realiseren wij 69 ruime huurappartementen. Deze zijn
verdeeld over drie bouwblokken variërend van drie tot vier bouwlagen.
De zonnige binnentuin is alleen toegankelijk voor de bewoners. Rondom Assisi wordt voldoende parkeergelegenheid aangelegd.

l
l
l
l
l
l

Appartement bereikbaar met lift
2 of 4 slaapkamers
Energiezuinig
Woonoppervlakte van 85 tot 125m2
Huurprijzen variërend van € 554,- tot € 765,Servicekosten ongeveer € 36,- *

Voor meer informatie zie onze website: www.wsdh.nl
Tekeningen van de indeling van de appartementen, met
daarbij ook de situatie van de gevelaanzichten kunt u
bekijken op ons Woonplein aan de Middenweg 159.
* exclusief voorschotten energie, water, glasverzekering
en Abonnee Onderhoud

‘Ik ben blij dat zij en andere medewerkers
van Woningstichting mij hebben
geholpen bij de verhuizing.’
Bij aanvang van het interview toont meneer Van Os zich
bescheiden: ‘Ik hoef eigenlijk niet zo nodig op de voorgrond, maar Woningstichting heeft mij in het verleden
goed geholpen. Dus ik doe graag wat terug.’ Meneer
Van Os is een oud-bewoner van de Eemstraat. Bijna
veertig jaar lang heeft hij er gewoond. Tot hij een brief
ontving waarin stond dat zijn flat wegens nieuwbouwplannen zou worden afgebroken.

Dhr. van Os
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Na zes jaar in Schagerbrug te hebben gewoond, wilde meneer Van Os graag weer terug naar Den Helder. Zijn oog viel
op een flat in de Eemstraat. Van Os: ‘Ik woonde destijds samen
met mijn moeder. Zij kwam niet veel meer buiten en daarom
hebben wij gekozen voor de flat in de Eemstraat. Deze flat
bevond zich niet aan de straatzijde, maar aan de achterzijde.
Daar hadden wij flink wat ruimte en veel groen om ons heen.
Voor mijn moeder was dat beter. Zij genoot van het uitzicht.
Verder had je toen nog het Scheldeplein, waar op woensdagmiddag markt werd gehouden. Mijn moeder, die inmiddels is
overleden, en ik hebben er met veel plezier gewoond.’
Niet enkel pais en vree
Maar de voormalige groenteman kan zich ook mindere perioden in de Eemstraat voor de geest halen. ‘Toen ik in 1971 in
de Eemstraat ben komen wonen, ging het zijn gangetje. Maar
na een aantal jaren verarmde de straat. Sommige mensen
namen het niet zo nauw met de regels en gooiden spullen
uit het raam. Ik weet nog dat ze een hele wandkast van vier
hoog naar beneden hebben gegooid. Je moest echt oppassen! Naderhand heeft Woningstichting twee toezichthouders

ingeschakeld. Margreet en Frits waren hun namen,’ weet de
kwieke oud-bewoner zich te herinneren. ‘Dankzij hen ging
het beter in de straat. Maar na verloop van tijd ging de straat
toch weer achteruit.’
Betrokken wijkmeester
Van Os veronderstelde dat een verhuizing naar een verzorgingstehuis de volgende stap zou zijn, maar dat liep anders
toen de brief van Woningstichting in de brievenbus viel. Zijn
flat zou worden afgebroken en hij zou moeten verhuizen. Van
Os: ‘Ik dacht, wat gaat er met mij gebeuren? Waar kom ik te
wonen?
Gelukkig heeft wijkmeester Ria de Kroon van Woningstichting
toen contact met mij opgenomen.’ De inmiddels gepensioneerde wijkmeester heeft Van Os geholpen bij het vinden van
een nieuwe woning en hem ondersteund bij de verhuizing.
‘Mevrouw De Kroon zal wel gedacht hebben, die man is maar
alleen en is geen ‘jonkie’ meer, dus laat ik hem maar helpen.
Met zijn tweeën hebben wij verscheidene woningen bekeken. De uiteindelijke keuze is gevallen op deze woning in de
Beerzestraat, een ruime woning, dicht bij mijn oude flat.’ Vervolgens heeft zij Van Os op allerlei gebied geholpen, van het
ophangen van vitrage tot het uitzoeken van vloerbekleding.
‘Wij zijn wel vijf winkels afgegaan. Ik dacht, nu is het toch wel
mooi geweest? Het is een heel aardige en betrokken vrouw. Ik
ben blij dat zij en andere medewerkers van Woningstichting
mij hebben geholpen bij de verhuizing.’ Inmiddels woont
meneer Van Os een jaar naar tevredenheid in zijn nieuwe woning.

‘Het gaat beter met me, nu wil ik een diploma
halen en vast werk krijgen’

In de gemeenschappelijke huiskamer staat fris, modern meubilair. De
Afdelingsmanager, Jane, wijst op de kunst aan de muur: een drieluik
van kunstzinnige foto’s. Tussen elke foto zit een tijdsprong van ongeveer 30 jaar. ‘Een cadeau van Woningstichting, ik koos het omdat
het de vooruitgang in de tijd in beelden weergeeft. De jongeren die
wij hier begeleiden maken ook een ontwikkeling in de tijd door. Ze
veranderen, gaan vooruit. Dat is waar wij met de jongeren samen
aan werken. Deze symboliek maakt het kunstwerk zo bijzonder voor
mij’ vertelt Jane. Uit de aangrenzende eetkamer klinken geluiden van
een ongedwongen gesprek. Het zijn twee jongens die samen met
zorgcoördinator Frans de lunch gebruiken.
Eén van deze jongens is Richard, 20 jaar. Voordat hij naar de Vast &
Verder voorziening in Den Helder kwam maakte hij het nodige mee:
huiselijk geweld, uithuisplaatsing, waarna opvang in een Vast & Verder
voorziening in Lelystad. Daar was hij goed op weg vaardigheden aan
te leren toen het mis ging. Omdat hij één van z’n medebewoners niet
wilde verraden kwam hij op straat te staan. Na tijdelijk bij een vriendin
te hebben gewoond was hij welkom in de Vast & Verder voorziening
in Den Helder. ‘Maar daar moest ik weer van vooraf aan het traject
starten’ zegt Richard. Het traject dat de begeleiders met de jongeren doorlopen is opgedeeld in een viertal fasen. Een jongere start
in fase 1. De overstap naar fase 2, waarin de jongere meer vrijheden
en verantwoordelijkheden krijgt moet worden verdiend. Eén van de
voorwaarden om van fase 1 naar fase 2 door te stromen is het heb-

ben van een dagbesteding. Dit kan een opleiding zijn, of werk. Na
ongeveer anderhalf jaar in fase 2, is onder voorwaarden een
overstap naar fase 3 mogelijk. In fase 3 wordt de jongere voorbereid op
zelfstandig wonen. Daar hoort onder meer koken en eten op de eigen
kamer bij. In fase 4 verlaten de jongeren het pand om zelfstandig te
gaan wonen. Zij worden dan nog wel een half jaar of zo nodig nog
wat langer begeleid.
Richard heeft een dagbesteding, werk bij een uitzendbureau, en zit
inmiddels weer in fase 2. ‘Ik mag nu ’s avonds van acht tot tien uur
bezoek ontvangen. Maar niet op m’n kamer, alleen in de gemeenschappelijke huiskamer. Maar daar ga ik niet zitten met m’n vriendin, want
daar heb ik geen enkele privacy. Dan ga ik liever met haar naar buiten.
Dat mag een paar keer per week, maar ik moet het wel even melden.’
De avonden dat Richard thuis blijft kijkt hij naar de televisie, surft op
internet of rookt wat op de stoep naast het opvang. ‘Wel vervelend
dat er buiten zo’n groot bord met ‘Leger des Heils’ aan de gevel hangt.
Iedereen die langs komt heeft daardoor gelijk een indruk van ons. Ze
associëren ons bijvoorbeeld met daklozen. Dat vind ik niet prettig.’
Toch is Richard tevreden over de opvang. ‘Ik heb nu een mooie ruime
kamer en krijg rust en nieuwe kansen. Ten opzichte van Lelystad is de
leiding hier wel oké, al vind ik de regels nog steeds overdreven streng.
Sinds ik in een Vast & Verder voorziening woon, m’n financiën weer op
orde begin te krijgen en een training heb gevolgd om mijn agressie te
bedwingen, gaat het wel beter met me. En het scheelt ook dat ik nu
wat ouder ben, dan word je ook wat rustiger, denk ik’.
Richard begon ooit aan een opleiding autotechniek. Door de situatie waar hij in terecht kwam brak hij die opleiding af. Hij moet nu
keuzen maken. ‘Ik wil weer een opleiding beginnen. Iets in de horeca.
Dat lijkt me leuk. Wat m’n toekomstdromen zijn ? Eerst wil ik een diploma
halen en vast werk krijgen. Dan kan ik een huis kopen. Ik wil graag een
gezinnetje, een leuke vrouw en een kind.’

Richard

In november 2010 heeft het Leger des Heils een voorziening
voor woonbegeleiding van jongeren in gebruik genomen. De
voorziening is gehuisvest in het pand Postbrug, eigendom
van Woningstichting. Woningstichting heeft dit pand in overleg met het Leger des Heils in 2010 geheel verbouwd om het
geschikt te maken voor de opvang van 20 jonge bewoners.
Inmiddels begeleiden medewerkers van het Leger des Heils 12
jongeren in dit pand.
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‘Deze jongeren worden uitstekend
bruikbare horecamensen’
Pim Visser is bestuurslid van Stichting New Balance, een
stichting die zich inspant om mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt een duurzaam perspectief te bieden in
werken en wonen. Vooral jongeren en jonge volwassenen
die niet in staat zijn om via de reguliere weg een diploma
te halen, maar ook langdurig werklozen kunnen een beroep doen op de stichting die in 2008 is opgericht.

Pim Visser & Rob van der Most
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Eén van de leerwerktrajecten die New Balance heeft ontwikkeld, is het concept Restaurant DOK 51. Middels intensieve
coaching en begeleiding worden jongeren opgeleid tot zelfstandig werkend kok of gastheer/gastvrouw. De deelnemers
krijgen opnieuw een kans te laten zien welke kwaliteiten zij in
huis hebben. Restaurant DOK 51 is een succesvol concept gebleken. Onlangs heeft tachtig procent van de deelnemers een
diploma gehaald, terwijl het landelijk gemiddelde op twintig
procent ligt. Pim Visser: ‘Dankzij dit traject krijgen jongeren een
beter zelfbeeld en hebben zij iets om trots op te zijn.’
New Balance is een overkoepelende organisatie, die samenwerkt met een netwerk van partners. De functie van New
Balance is om alle partijen tot elkaar te brengen en de diverse
trajecten te financieren. Kenmerkend voor de werkwijze van
New Balance is de integrale aanpak. De problemen van de
jongeren zijn complex en meervoudig. Om deze reden worden
zij niet alleen in het leren en werken begeleid en ondersteund,
maar ook op het gebied van wonen, sociale netwerken,
persoonlijke verzorging en vrijetijdsbesteding. Deze integrale
aanpak vergroot de kans van slagen en de duurzaamheid van
het traject. Na afloop van het traject verzorgt de stichting een
aantal maanden nazorg om terugval te voorkomen.
Samen met Woningstichting Den Helder zorgt New Balance
voor geschikte woonruimte, waar de jongeren woonbegeleiding krijgen. ‘Woningstichting als sociale onderneming gelooft
in het verhaal van New Balance en heeft vertrouwen in het
project. De lijnen met Woningstichting zijn kort en dit werkt
prettig.’

HuisWerk vof is één van de partners van New Balance.
HuisWerk vof helpt de jongeren bij het vinden van huisvesting
en begeleidt hen op het gebied van wonen, werken, leren, vrije
tijd, sociale contacten, persoonlijke verzorging en financiën.
‘De jongeren die wij begeleiden, zijn onder te verdelen in twee
categorieën. De ene categorie bestaat uit jongeren met een
Wajong-uitkering en de andere bestaat uit voortijdig schoolverlaters,’ aldus directeur Rob van der Most.
Ook Van der Most benadrukt het belang van een integrale
aanpak. ‘Alle leefgebieden die een mens heeft, moeten op orde
zijn wil een mens goed kunnen functioneren. Je kunt iemand
wel een studie aanbieden, maar als deze persoon een heftig
drugsprobleem heeft, gaat die studie niet lukken.’ Daarnaast is
het zaak een gevarieerd programma aan te bieden van theorie
en praktijk. ‘Deze jongeren zijn niet in staat om een hele dag in
de schoolbanken te zitten’. Door een gevarieerd programma
van theorie en praktijk aan te bieden, blijven de leerlingen bij
de les en beklijft de lesstof beter.
HuisWerk vof biedt 24 uurs begeleiding en ambulante begeleiding, afhankelijk van de mate van zelfstandigheid van de
jongeren. Als de begeleiding tegen problemen aanloopt die
buiten het vakgebied vallen, zoals psychische aandoeningen
en/of verslavingen, wordt er hulp gezocht bij collega’s van
bijvoorbeeld de GGZ of Brijder.
In de toekomst wil HuisWerk vof het bestaande aanbod
aanvullen met een traject kamertraining. Het traject kamertraining moet voorafgaan aan de 24 uurs begeleiding. De jongeren
zullen dus starten met het traject kamertraining, vervolgens
krijgen zij 24 uurs begeleiding, dan ambulante begeleiding,
om uiteindelijk de stap naar zelfstandig wonen te maken.
Verder geeft Van der Most te kennen graag met tienermoeders
te willen werken. ‘In de Kop van Noord Holland is een sterke
behoefte aan de begeleiding van tienermoeders. Als wij een
passend traject voor tienermoeders hebben ontwikkeld, is
voor HuisWerk vof het plaatje ‘jongeren’ compleet.’

Maurice van Groesen is een oud-leerling van Restaurant
DOK 51. Na een periode met moeilijkheden, is hij via
het Centrum voor Werk en Inkomen bij Restaurant DOK
51 terecht gekomen. Daar heeft hij een opleiding tot
kok gevolgd. In december 2010 heeft hij zijn diploma in
ontvangst mogen nemen. Maurice is uitgesproken over
het traject: ‘Dit leerwerk-traject was een unieke kans voor
mij. Ik weet niet hoe het anders met mij was verlopen.’
Met plezier kijkt de oud-leerling terug op zijn tijd bij Restaurant
DOK 51: ‘Ik heb ontzettend veel geleerd tijdens het traject. Het
leukst vond ik het werken aan de ‘warme kant’ van de keuken,
lekker bakken en braden. Maar ook het uitstapje naar Parijs was
een heel mooie ervaring.’

Via Restaurant DOK 51 is Maurice bij het begeleid wonentraject terecht gekomen. Daar zit hij inmiddels één jaar en het
bevalt hem goed: ‘Toen ik bij mijn moeder woonde, had ik een
klein kamertje, maar nu heb ik een grote. En ik woon in de
buurt van mijn moeder, tante en oma, dus dat is wel zo gezellig. Een ander voordeel is dat ik mijn vrienden kan uitnodigen
wanneer ik wil.’
Maurice is niet bang om zijn ambities uit te spreken: ‘Momenteel ben ik bezig met solliciteren. Ik wil alles aanpakken wat
werk is. Maar mijn droom is om een zaak voor mijzelf te beginnen. Ik zou graag een grillrestaurant willen beginnen met
gebraden en hete kip.’

Maurice van Groesen

‘Dit leerwerk-traject was een unieke kans voor mij’
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Robertjan Kemeling
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‘Integreren in de samenleving’
In 2010 betrokken 13 bewoners van ’s Heeren Loo het
nieuwbouwpand Boedelstaete in het stadshart van Den
Helder. Wij spraken over deze nieuwe huisvesting met
de Regiomanager ’s Heeren Loo, Robertjan Kemeling.
’s Heeren Loo richt zich landelijk op het ondersteunen,
begeleiden en verzorgen van verstandelijk gehandicapten. Het degelijk huisvesten van haar cliënten is daarbij
een ongeschreven voorwaarde.
Beschermde woonplek
Één van de eerste projecten die Woningstichting opleverde in
het Stadshart luistert naar de naam Boedelstaete. Deze naam
ontleent het pand aan het pakhuis dat daar voorheen stond. In
2009 raakte ’s Heeren Loo betrokken bij dit project. Het oorspronkelijke plan werd in overleg met ’s Heeren Loo gewijzigd naar
een woonvoorziening met appartementen voor 13 bewoners.
Zij leven zelfstandig in een appartement in het complex. ‘De
woningen zijn zeer ruim en gebruikte materialen zijn afgestemd op de woonvorm. Het groepswonen en het gebruik van

rolstoelen vergt toch wat meer stevigheid van een gebouw,’
aldus Robertjan. Hij vervolgt: ‘Boedelstaete staat weliswaar
midden in de wijk maar biedt door haar besloten karakter ook
bescherming. Dit ervaren de bewoners als zeer prettig.’
Wonen in de samenleving
Na Boedelstaete bouwt Woningstichting aan De Groene Vecht.
In De Groene Vecht komen naast 66 appartementen voor
Tellus ook 12 woningen voor ’s Heeren Loo. Hiermee ontstaat
een nieuwe locatie waar bewoners met een verstandelijke
handicap midden in de samenleving gaan wonen. Robertjan
vertelt: ‘Naast het stimuleren van zelfstandig wonen door de
overheid zie je ook dat onze klant graag in de wijk wil wonen.
Meer dan vroeger zijn onze klanten vanuit het ouderlijk huis
gewend om te leven in een buurt. Dit willen ze zelf graag zo
houden. Het geeft een gevoel van erbij horen in plaats van
weggestopt worden.’
Zou je kunnen zeggen dat Woningstichting deze behoefte
faciliteert? ‘Ja zeker’, beaamt Robertjan, ‘Woningstichting maakt

Boedelstaete
Boedelstaete huisvest momenteel 13 bewoners.
Benieuwd naar hun reactie schoof ik aan bij het
druk bezochte koffie-uurtje. De bewoners genieten
zichtbaar van de gezelligheid die de koffiekamer
uitstraalt. Elke zondag kookt één van de bewoners
voor de anderen. ‘Al mag niet altijd alles klaargemaakt worden’, geeft een van de bewoners aan.
‘We wonen hier erg prettig. We hebben ons eigen
appartement met tv, keuken, wasmachine, wasdroger, bezem, etc. Eigenlijk alles wat we nodig hebben.
We lopen zo naar de stad voor een boodschapje. Of
we gaan naar de bioscoop op Willemsoord. We zitten hier prima! We kunnen alles lopend of op de fiets
bereiken.’

het mogelijk dat onze cliënten integreren in de samenleving door goede woningen te zetten op centrale locaties. De
mogelijkheid om dichtbij huis met het openbaar vervoer op
pad te gaan of in de buurt een boodschap te doen draagt bij
aan het samen wonen en leven in de wijk. Zo maken onze
klanten steeds meer gebruik van de reguliere voorzieningen
in de wijk.’
Op de vraag of de buurt de nieuwe bewoners graag ziet
komen geeft Robertjan vol trots aan. ‘De Helderse bevolking is
een voorbeeld voor de rest van het land. Wij hebben nog nooit
problemen met de buurt gehad over het huisvesten van de
cliënten. We maken elders in het land wel anders mee. De
goede acceptatie van de buurt geeft vertrouwen aan de
bewoners. Ze voelen zich ook echt thuis in de wijk.’
Delen van kennis
‘De samenwerking met Woningstichting is uiterst plezierig
verlopen. Belangrijk in de samenwerking is dat partijen elkaar
aanvoelen. Elke partij heeft zijn kennis en kunde, maar staat

open en heeft begrip voor die van een ander. We konden
snelle slagen maken door wederzijds begrip. Woningstichting
kent onze budgetten en houdt daar dan ook rekening mee.
En dat zorgt voor een vertrouwensband. Wij ondervinden nu
al de voordelen bij de in aanbouw zijnde De Groen Vecht in
het Duinpark. Op een hoop gebieden begrijpen we elkaar en
bespreken we alleen nog de bijzondere situaties. Dat scheelt
een hoop tijd.’
Plannen van de overheid
Robertjan kijkt wat zorgelijk als het over het in de toekomst
huisvesten van zijn klanten gaat. De budgetten voor huisvesting staan onder druk. ’Voorzichtig gezegd’, begint hij,
‘zoals het er nu naar uitziet gaan de budgetten niet omhoog,
terwijl de kosten door allerlei verplichte en wenselijke voorzieningen alleen maar hoger worden.’ Op de vraag of deze
ontwikkeling ook gevolgen heeft voor toekomstige projecten zegt Robertjan: ‘Natuurlijk heeft dit gevolgen voor de
toekomstige huisvesting. Maar ik verwacht dat we daar samen
met Woningstichting wel uit gaan komen.’

Robertjan Kemeling

Op de vraag of het samenwonen bevalt antwoorden
ze allen volmondig ‘Ja’. De jongedame rechts van mij
vertelt dat ze enkele huisgenoten al langer kent. Ze
woonde eerder met deze huisgenoten in Statenhoff
of komt ze tegen op het werk. Ook zijn er nieuwe
gezichten. Een vrolijke jongen tegenover mij zegt:
’Ik woonde eerst thuis maar heb nu de overstap gemaakt naar mijn eigen appartementje. Ik vind het
hier erg gezellig.’
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‘Wij willen met
een goed hart
ondernemen’
Peter Wiering, adjunct-directeur van Schilderwerken
Den Helder: ‘De schilderswereld is vrij conservatief.
Schilderwerken Den Helder probeert daarentegen een
voortrekkersrol te vervullen. Wij leiden jongeren, uit alle
geledingen van de bevolking, op tot vakman of vakvrouw.
Dus niet alleen de ‘jongens van De Wit’. Schilderwerken wil
dat de samenstelling van de leerlingen een afspiegeling
is van de bevolking. Wij willen met een goed hart ondernemen.’

Peter Wiering & Jaap Knol
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Al meer dan 20 jaar spant Schilderwerken zich in om jongeren aan de rand van de maatschappij of die niet weten wat zij
willen een kans te geven op een baan in de sector Schilderen
en Onderhoud. Schilderwerken doet dit in samenwerking met
Woningstichting Den Helder, die haar lege woningen beschikbaar stelt voor de leerlingen. Het mes snijdt aan twee kanten.
Lege woningen van Woningstichting worden opgeknapt voor
verhuur en leerlingen krijgen een kans het vak te leren.
Iedereen verdient een kans
Jongeren komen op eigen initiatief langs of stromen in
via het ESPEQ, het ROC Kop van Noord-Holland, het TOC,
praktijkschool De Pijler of via andere wegen. Jaap Knol is
de leermeester van de “brugklas” waar de jongeren terecht
komen. Hij beoordeelt de jongens en meiden op hun
kwaliteiten. Hoe vlot hebben zij de werkzaamheden onder de
knie en zijn zij gemotiveerd? Daarnaast heeft hij ook aandacht
voor de problematiek die deze jongeren met zich meedragen,

zoals een moeilijke thuissituatie of gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Aan Jaap Knol de taak hen weer op het rechte
pad te helpen en hen ervaring en plezier in het schildersvak te
geven.
Jaap Knol: ‘Bij het selecteren van de leerlingen kijken wij niet
naar huidskleur, sekse of achtergrond. Wij werken met allerlei jongeren, omdat iedereen een kans moet krijgen. Daarin
zijn wij uniek. Naast het schildersvak probeer ik de leerlingen
ook normen, waarden en sociale omgangsvormen bij te
brengen. Dit gaat met vallen en opstaan en vergt soms veel
geduld. Ik heb een leerling meegemaakt die al na 2,5 uur met
de opleiding stopte. Hij weigerde bepaalde werkzaamheden te
verrichten. Maar ik heb ook leerlingen opgeleid die het tot
leermeester hebben geschopt en nu al jaren voor Schilderwerken werkzaam zijn. Ik probeer mijn leerlingen duidelijk te
maken dat zij het voor hun eigen toekomst doen, niet voor de
mijne.’
Peter Wiering: ‘Bij Jaap Knol is de situatie beschermend. De
leerlingen krijgen een stukje waardering. Zij hebben het
gevoel dat zij iets terugkrijgen voor wat zij doen. Dit leidt tot
bedrijfsbetrokkenheid en dat is hetgeen wij willen bereiken.’
Als de leerlingen voldoende vorderingen hebben gemaakt en
gemotiveerd zijn, stromen zij door naar het reguliere traject. Dit
gebeurt normaal gesproken na een jaar, maar leerlingen die
het sneller oppikken stromen sneller door.
In de prijzen
Knol zijn inspanningen zijn niet onopgemerkt gebleven en in
september 2010 is hij uitgeroepen tot ‘Beste Praktijkopleider
Savantis 2010’. De jury omschrijft hem als een leermeester die
een bijzondere communicatie met zijn leerlingen onderhoudt
en hen op alle niveaus ruimte geeft zichzelf verder te ontwikkelen. Hij is een rots in de branding en is zowel vaktechnisch als
communicatief en didactisch goed onderlegd. Daarnaast won
Jaap Knol begin 2011 de tweede prijs bij de strijd om de ‘Beste
Praktijkopleider van Nederland 2010’.
In juni 2011 wordt Knol 63 jaar en gaat hij met pensioen. Achttien jaar lang heeft hij met veel plezier en toewijding het schildersvak overgebracht. Een opvolger heeft Knol al gevonden.
Deze gaat hij de komende maanden inwerken.

Den Helder moet landelijk voor de dag
komen met gespecialiseerde opleidingen

Op de vraag naar haar ambities wijst mevrouw Menkveld op
de gemeentelijke Strategische Visie: ’Den Helder moet voor
langere termijn een structurele positie binnen de regio NoordHolland noord krijgen. De banden en afspraken met de andere
gemeenten in de regio én de Helderse havenactiviteiten én
het stadshart, inclusief Willemsoord spelen daar een heel belangrijke rol bij. Het is van groot belang de havenactiviteiten
verder te ontwikkelen en het hier op aansluitende onderwijs
van de grond te krijgen. Den Helder moet regionaal, maar ook
landelijk, voor de dag kunnen komen met gespecialiseerde
opleidingen op gebied van aan zee, haven, offshore en alternatieve energie.’
Samenwerking binnen brede scholen verder uitbouwen
De afdelingsmanager ziet duidelijke raakvlakken tussen de
taakvelden van OWS en de taken die Woningstichting zich
naast huisvesten heeft gesteld. Woningstichting heeft heel
expliciet gekozen aandacht te geven aan de opleiding en
opvoeding van kinderen en investeert daarom onrendabel in
brede scholen. Onrendabel wil zeggen dat de huurprijs die
voor de scholen wordt betaald niet helemaal kostendekkend
is. Een brede school is een gebouw waar niet alleen een (basis)
school gehuisvest is, maar waar ook andere functies als sport,
bibliotheek, kinderopvang, vrouwenopvang en dergelijke
(kunnen) zitten. Bedoeling is dat die functies elkaar versterken.
Met name in gebieden waar de ouders van de schoolgaande
kinderen een achterstand hebben, kunnen activiteiten die
speciaal op deze ouders zijn gericht, er aan bijdragen dat de
ouders zich meer maatschappelijk gaan oriënteren. En dat
komt dan weer ten goede aan hun kinderen.
Het is de bedoeling dat de functies die bij een brede school
onder één dak zitten gaan samenwerken om niet alleen de
kinderen, maar ook de opvoeders en verzorgers van de kinderen zich bij de school en bij de maatschappij betrokken
gaan voelen en actief worden. Menkveld: ‘de brede scholen
functioneren nog niet allemaal zoals een brede school bedoeld
is, hoewel een aantal scholen wel op de goede weg is. Hier ligt
nog een opgave voor de gemeente.’

Hulp bieden bij signalen als verzuimgedrag
en schooluitval
De leerplichtambtenaren, die ook onder OWS vallen, vervullen in dit opzicht ook een belangrijke rol. ‘In gesprekken met
scholen, leerlingen en hun ouders wijzen zij op de verantwoordelijkheid om te zorgen dat de kinderen een startkwalificatie
krijgen, waarmee ze na hun schooltijd aan het werk kunnen.
Deze ambtenaren hebben de bevoegdheid om, als er sprake
is van onterecht verzuim, Proces Verbaal op te maken en deze
voor te leggen aan het Openbaar Ministerie (OM). Maar liever
lossen deze leerplichtambtenaren eventuele problemen op
in een gesprek. Vaak blijkt dat er bij jongeren die verzuimen
problemen in de persoon zelf zijn of in het gezin. Als er sprake
is van problematiek zal bemiddeld worden of verwezen naar
diverse vormen van hulpverlening. Doel is de leerling weer
terug te krijgen binnen het onderwijs.’ Menkveld geeft aan dat
Den Helder het op het gebied van schooluitval best goed doet:
‘de schooluitval en het verzuim is in Den Helder betrekkelijk
beperkt. Aandacht is wel nodig voor kinderen van asielzoekers,
die niet altijd het onderwijs volgen waar zij recht op hebben.’
Verder ziet Menkveld dat de stap van de vertrouwde, overzichtelijke basisschool naar het meer anonieme voortgezet
onderwijs bij een aantal kinderen tot verzuimgedrag of uitval leidt. ‘Om deze stap makkelijker te maken biedt de GGD
kinderen de mogelijkheid om in de zomer een soort
“weerbaarheidsprogramma” te volgen.’
Met name op het punt van begeleiding van probleemgezinnen kan de gemeente zich nog verder ontwikkelen. Daarbij
toont Menkveld een plan dat aan de muur van haar kamer
hangt. Het plan geeft aan dat elke hulpbehoevend gezin één
aanspreekpunt krijgt en met slechts één coach te maken heeft.
Met name voor Nieuw Den Helder moet deze aanpak op korte termijn worden gerealiseerd. Het Centrum voor jeugd en
gezin (CJG) dat zijn intrek zal nemen in het door Woningstichting gebouwde multifunctioneel centrum krijgt hierbij
een belangrijke rol en de scholen hebben een signalerende
functie. ‘Maar niet alleen de school, ook anderen die kennis dragen van onhoudbare gezinssituaties moeten signalen
kunnen afgeven.’ Menkveld wijst er op dat voor dit doel gebruik
gemaakt kan worden van de Verwijsindex Risicojongeren (VIR).
‘Doel is om tot een samenhangend proces te komen waarin de
probleemgezinnen de hulp ontvangen die zij zo hard nodig
hebben.’

Joke Menkveld

Joke Menkveld is sinds vier jaar afdelingsmanager van
de gemeentelijke afdeling Onderwijs, Welzijn Sport
(OWS). Ook Cultuur en Zorg zijn taakvelden binnen OWS.
Woningstichting bouwt en verhuurt brede scholen, een
multifunctioneel centrum en ruimten voor opvang en
zorg. Er zijn dus duidelijke raakvlakken tussen de verantwoordelijkheden van de gemeentelijke afdeling OWS en
de activiteiten van Woningstichting.
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‘Feest van Woningstichting’
Afgelopen jaar vierde Woningstichting Den Helder
samen met de Helderse bevolking het feest 100 jaar volkshuisvesting. Willemsoord was de centrale locatie van de
activiteiten.

Tom van der Berg
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Op 30 juni was er in Gebouw 62 een symposium over sociale
huisvesting in het algemeen en in Den Helder in het bijzonder.
In het weekeinde vond het feest van 100 jaar volkshuisvesting
plaats. Het was een geweldig entertainment weekend, waar
tal van artiesten voor een enthousiast publiek van duizenden
mensen mochten optreden. Op een ander gedeelte van het
terrein was er een markt die de diversiteit van Den Helder liet
zien, met onder andere straattheater, marktkraampjes, oude
ambachten, sportdemonstraties, kinderactiviteiten en steltlopers. In Bazaar was er de reizende fototentoonstelling en Ballorig was vrij toegankelijk voor iedereen. Wij spraken met Tom
van den Berg, eigenaar van evenementenbureau Friends Facilitaire Den Helder, over de organisatie van het feest 100 jaar
volkshuisvesting.
Kans voor Den Helder
Woningstichting had de wens, maar niet de kennis voor het
organiseren van een dergelijk groot feest. Daarom benaderde
ze verschillende Helderse partijen met de vraag: Organiseer
een groot feest op Willemsoord voor alle bewoners van Den
Helder. Deze uitdaging ging Tom van der Berg aan: ‘Het moest
een feest worden voor jong en oud. En dan ook nog voor
iedereen met verschillende culturele interesses.’ Gaande weg
bleek dat zo’n festijn beter in combinatie met andere partijen
georganiseerd kan worden. Tom: ‘Een tweedaags evenement
waarbij achter elkaar 30 artiesten optreden en een culturele
markt plaatsvindt vraagt samenwerking, enthousiasme en
veel ervaring.’ Dit vond Tom van der Berg in de samenwerking

met de Zaak van Vermaak, Sikina Entertainment, Rachel van
Kempen en Maximaal Entertainment. ‘We hebben geprobeerd
om zoveel mogelijk alles met Helderse bedrijven te regelen,
dat is goed voor de Helderse economie. Zo kregen de bedrijven, Willemsoord en Woningstichting een goede kans om zich
te laten zien aan bezoekers uit en van buiten Den Helder.
Wat komt erbij kijken
Op 3 juli was het zover. Aan alles was gedacht. Auto’s
werden door begeleiders naar parkeerterreinen begeleid, in
samenspraak met de gemeente waren allerlei veiligheidsvoorzieningen geregeld en de Marine bood de mogelijkheid om
een snelle sluiproute te gebruiken voor het af- en aanrijden van
de artiesten. ‘We zijn erg blij dat de gemeente, de politie en de
Marine zo hebben bijgedragen aan het slagen van het feest.
Zonder hen had het niet gelukt.’
Van regen naar zonneschijn
De weersvoorspellingen in de week voorafgaand aan het feest
wisselden continue. Het ene moment kondigde het KNMI een
tropische dag en het andere moment een enorme regenbui
aan. ‘Op dinsdag lieten we nog extra water aanrukken om
de voorspelde hitte te kunnen opvangen en op donderdag
kwamen 10.000 poncho’s binnen voor de verwachte regen.
De regenjassen hebben we op zaterdag nog uitgedeeld. Je
kon zien dat de bezoekers het waardeerden. Gelukkig beleefden we op zondag een heerlijke zonnige dag. Het feest trok
ongeveer 20.000 bezoekers en verliep zonder wanklank. Ik denk
dat het publiek, van jong tot oud, genoten heeft. Al met al was
het een feestweek met louter positieve geluiden. Het feest van
Woningstichting werd het in de volksmond genoemd. Daar
mag je best trots op zijn,’ beëindigt Tom van der Berg.

Feitenlijstje
1 vergunning
2 podiums en 2 kamelen
4 Helderse bedrijven
10 man reddingsbrigade
20 EHBO’ers
30 nationale en internationale optredens
40 bewakers
50 marktkraampjes
60 toiletten
80 man horecapersoneel
100 vrijwilligers
10.000 poncho’s en programmaboekjes

Tom van der Berg

20.000 enthousiaste bezoekers
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Jongeren leren met vallen en opstaan om te gaan met geld. In
dit leerproces raken steeds meer jongeren echter al behoorlijk
zwaar in de schulden. Als je op jonge leeftijd met weinig geld
moet rond komen blijkt het toch lastig om uit de schulden te blijven. Eenmaal in de schulden volgt een moeizaam en jarenlang
traject om hier weer uit te komen. Het beste is om zo’n situatie
te voorkomen.
Dat vinden ook Woningstichting Den Helder, de gemeente Den Hel-
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der, Gerechtsdeurwaarderskantoor Vermeer-Lagerveld & Van der Vlies,
Bureau Kwaaitaal, de Rabobank Den Helder en de Rotary Den HelderJulianadorp. Op initiatief van Woningstichting starten deze partijen
gezamenlijk het project “Blij Schulden Vrij”. Dit project gaat duidelijke,
preventieve signalen afgeven aan jongeren. Maar dat dat niet per se
zware kost hoeft te zijn laat cabaretier Bert Schuiling zien: tijdens de
week van het geld (september) zal hij op ludieke wijze een aantal
gastlessen op Scholen aan Zee verzorgen.

Verhuur- en beheergegevens

2010

2009

Aantal op het Woonplein ontvangen cliënten
Gemiddeld aantal ingeschreven woningzoekenden
Gemiddeld aantal ingeschreven woningzoekende 50+ers
Gemiddeld aantal ingeschreven jongeren (tot 25 jaar)
Aantal voor verhuur leeggekomen woningen
Totaal aantal toegewezen woningen
Aantal aan senioren (50+) toegewezen woningen
Aantal aan jongeren (tot 25 jaar) toegewezen woningen
Gemiddeld aantal keuzebonnen per aangeboden woning
Aantal ‘direct te huur’ woningen
Inwoners gemeente Den Helder (per 31 december)
Aantal woningen Woningstichting (per 31 december)
Percentage leegstand (geen kandidaat)
Percentage huurverhoging
Zaken Geschillenadviescommissie betreffende Wst.
Aantal meldingen overlast
Rapportcijfer van vertrekkers voor woning
Rapportcijfer van vertrekkers voor woonomgeving
Aantal huurbezwaren
Aantal huisbezoeken i.v.m. betalingsproblemen
Aantal woningontruimingen op grond van betalingsgedrag
Aantal woningontruimingen op grond van overlast

13.465
2.261
1.238
485
721
816
288
172
32
15
57.236
9.884
0,15
1,2
0
385
7,7
7,1
2
847
14
-

14.148
2.227
1.178
487
729
760
212
180
35
6
57.443
10.024
0,14
2,5
1
382
7,6
7,1
12
1.024
15
2

Zes vrijstaande woningen Duinpark
Wonen tussen kunst en duinen!

• Gebouwd op een kaveloppervlakte van 195m2
• Bruto vloeroppervlakte van 240m2 en een inhoud van 655m3
• Diverse mogelijkheden om woning uit te breiden
• Leven in een duinlandschap, dichtbij de zee
• Op loopafstand van bibliotheek, sportfaciliteiten en een groot
modern winkelcentrum
• Genieten van de kunst van Rudi van de Wint
Bekijk voor meer informatie de website
www.duinparkplan.nl

Prijs: € 365.000,- v.o.n.

Neem voor meer informatie over dit project contact op
met Jongewaard Meijer NVM makelaars op (0223) 612230
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