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postadressen
Hoofdkantoor Postbus 90, 1780 AB Den Helder
bezoekadressen
Hoofdkantoor Middenweg 159, 1782 BE Den Helder
Woonplein Middenweg 159, 1782 BE Den Helder
openingstijden
Woonplein Middenweg 159, 1782 BE Den Helder
Maandag t/m donderdag 08.00 - 16.30 uur
Vrijdag 08.00 - 12.00 uur 
Kassier Middenweg 159, 1782 BE Den Helder
Maandag t/m donderdag 08.00 - 16.00 uur
Vrijdag 08.00 - 11.30 uur
telefoon-/faxnummers
Hoofdkantoor telefoon 0223 - 67 76 77
Fax 0223 - 63 35 05
reparatieverzoeken 
Telefoon 0223 - 67 76 77
website Woningstichting Den Helder
www.wsdh.nl

wijkmeesters ’t Wijkhuis
Texelstroomlaan 5, 1784 EA Den Helder 
Telefoon 0223 - 74 00 21 
telefonisch spreekuur 08.30 - 9.30 uur
aanwezig 10.00 - 11.00 uur
glasschade 
Alleen als u via Woningstichting
Den Helder een glasverzekering heeft,
glasschade melden bij: 0223 -  67 76 77
geiser en centrale verwarming
Klachten melden bij Energie Service
Noord West: telefoon 0223 - 63 55 45
overige zaken 
Voor alle verdere vragen en informatie 
kunt u bellen naar het hoofdkantoor 
van Woningstichting Den Helder, telefoon 0223 - 67 76 77 
of mailen naar: info@wsdh.nl

Wijkcommissie 1 
(Stad binnen de linie-oost)
p/a mevrouw A.E.M. van Rietschoten-
Jacobs
Telefoon 0223 - 62 45 00
avrj35@hotmail.com

Wijkcommissie 2 
(Stad binnen de linie-west)
p/a mevrouw C.H.M. Lempens
Telefoon 0223 - 62 12 63
chm.lempens@kpnmail.nl

Wijkcommissie 3 
(Nieuw Den Helder-west + Huisduinen)
p/a de heer H.A.J. Smeets
Telefoon 0223 - 62 76 21
hajsmeets@quicknet.nl

Wijkcommissie 4
(Nieuw Den Helder-oost)
p/a de heer J. de Vries
Telefoon 0223 - 75 05 41
vries2026@hotmail.com

Wijkcommissie 5
(De Schooten-west)
p/a de heer E. Bouwmeester
Telefoon 0223 - 63 08 37
bouw0306@planet.nl

Wijkcommissie 6
(De Schooten-oost)
p/a mevrouw J. Snoodijk-Waterlander
Telefoon 0223 - 63 06 03
frank.snoodijk@quicknet.nl

Wijkcommissie 7
(Julianadorp)
p/a mevrouw A. Hogendoorn
Telefoon 0223 - 75 79 28
a3hogendoorn@me.com

Wijkcommissie 8
(Callantsoog)
p/a mevrouw G.M.T. van Dijk-Schouten
Telefoon 0224 - 58 21 88
gmt.vandijk@quicknet.nl

Secretariaat Stichting  
Huurdersbelang
Den Helder
p/a de heer W. van der Ham
Telefoon 0224 - 58 17 53
w.vd.ham@quicknet.nl
www.shbdenhelder.nl

WegWijzer Woningstichting

Secretariaten wijkcommissies van de Stichting Huurdersbelang Den Helder
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Hennepteelt, een hardnekkig verschijnsel

Het stadshart knapt op!

In gesprek met Robbert Waltmann, Andrea van Langen en Jaap Koudijs

Goed wonen in aantrekkelijke stad

Nieuw Den Helder verbonden door groen

Dit gebeurt er in het StADSHARt! (Plattegrond)

Keizersbrug ideale woonplek

Lyceumhof: we willen er nu niet meer weg

toezichthouders als bindmiddel in tuindorp

Buurt verdient een school die zich inzet

Er staat wat te gebeuren in tuindorp!

Heiligharn ‘in het nieuw’!

Zonnepanelen!

Puzzel

REDActIE/commISSIE
Marion van den Broek
Henk Everhardus
Jaap Koudijs
Sander Quartel

PRoDuctIE
Akse Media bv

Leo Blank
Saskia van Kuik

GRAfIScHE voRmGEvING
Akse Media bv

REDActIE ADRES
Woonmagazine
Postbus 90, 1780 AB Den Helder
Telefoon 0223 - 67 76 77 
Fax 0223 - 63 35 05

Woonmagazine is een uitgave van Woningstichting Den Helder. Oplage 30.000 exemplaren.
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Hennepteelt, een hardnekkig verschijnsel 
Hennepteelt wordt door Woningstichting fel bestreden. Vaak gaat hennepteelt samen met uitkeringsfraude,  
oneigenlijk gebruik van de woning, verzekeringsfraude, stroomdiefstal enzovoort.

Wietplantages kunnen voor naastwonenden leiden tot 
onder meer:
•	 Overlast	door	gebruik	en	opslag	van	chemicalien
•	 Brandgevaar
•	 Elektrocutiegevaar
•	 Confrontatie	met	mensen	uit	het	criminele	milieu
•	 Wateroverlast

Woningstichting let er dan ook streng op dat ze bij het 
toewijzen van een woning geen huurcontract aangaat met 
een wietteler. Maar wij zien en weten niet alles.  
Daarom is het goed als ook omwonenden oplettend zijn. 

Hennepplantages kunt u onder meer herkennen aan:
•	 Beslagen	of	afgeplakte	ramen	
•	 Gesloten	gordijnen
•	 Ramen	die	nooit	open	gaan	of	altijd	op	dezelfde	 

stand staan
•	 Warme	muren	en/of	een	sneeuwvrij	dak
•	 Licht	dat	op	vreemde	tijden	brandt
•	 Een	constant	zoemend	of	ronkend	geluid
•	 Hennepgeur
•	 Bewoners	die	zelden	thuis	zijn
•	 Problemen	met	stroom	in	de	omgeving	of	 

stroomstoringen op steeds dezelfde tijd
•	 “Vreemde”	mensen	die	af	en	toe	komen	en	gaan

Heeft u een vermoeden van een wietplantage in uw 
omgeving? Bel de politie (telefoon: 0900 8844) of meld het 
via Meld Misdaad Anomiem (0800 7000).

Begroting planmatig onderhoud 2015
Wij willen dat onze huurders in een kwalitatief goede woning wonen. Daarom onderhouden wij onze  
woningen regelmatig. Wilt u weten of uw woning dit jaar planmatig onderhoud krijgt? Het voor 2015 
geplande onderhoud, kunt u vinden op onze website bij www.wsdh.nl/ik-ben-huurder/onderhoud/
planmatig-onderhoud. 
Alle huurders waar planmatig onderhoud zal worden uitgevoerd krijgen hierover vooraf persoonlijk bericht.  
Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met Woningstichting op (0223) 677677.

Woningstichting Biedt woningzoekenden 
meer waar voor geld
In het tweede kwartaal van dit jaar verwacht Woning
stichting haar woningen regionaal ‘in de etalage’ te 
plaatsen. Inschrijven als woningzoekende en reageren 
op een woning gaat dan via www.woonmatchkopnh.nl.  
Onze website www.wsdh.nl blijft wel gewoon bestaan!

De woningzoekende die zich breed oriënteert op een 
huurwoning hoeft zich niet langer bij meerdere corporaties 
in te schrijven, meerdere keren inschrijfgeld betalen en op 
meerdere websites het aanbod in de gaten te houden.  
Dat gaat voortaan via www.woonmatchkopnh.nl.

Hoe inschrijven? Hoe reageren?
Inschrijven gebeurt via één regionale website. Dat kost per 
woningzoekende €15. Vanaf dat moment worden punten 
toegekend en opgebouwd waarmee men kan reageren op 
alle op de website aangeboden woningen. Dat zijn niet 
alleen de woningen van Woningstichting, maar ook van 
Wooncompagnie en Woningbouwvereniging Anna Paulowna. 
Omgekeerd	kunnen	woningzoekenden	die	bij	een	van	 
deze laatst genoemde corporaties woningzoekend zijn,  
via deze regionale site ook opteren voor een woning van 
Woningstichting.  >>
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Van dijk naar station naar Willemsoord:
ons stadshart wordt fraaier en groener.
Zo’n enorme klus kun je alleen samen oppakken.
En dat gebeurt! 
Bewoners, ondernemers, investeerders en bouwers.
Samen maken we Den Helder mooier!

Na de onthulling van de bouwwand ‘nieuwe stijl’  
door wethouder Jacqueline van Dongen op het  
Kanonnenplein opende Robbert Waltmann de  
Projectwinkel Stadshart op de nieuwe locatie aan  
de Spoorstraat 35.  

Aan het werk in het stadshart
Woningstichting, Gemeente en Zeestad werken op ver-
schillende locaties in het stadshart. Al die activiteiten 
tezamen geven het stadshart de allure van weleer terug. 
Die verschillende werkzaamheden hebben dus alles met 
elkaar	te	maken.	Om	dat	duidelijk	te	maken	en	om	rust	te	
creëren in het straatbeeld komt op elke bouwlocaties een 
herkenbare ‘stadshart-bouwwand’ waarop informatie over 
het project te vinden is en die de samenwerking tussen  
de partijen benadrukt. Samen werken we aan een mooi 
Den Helder!

Nieuwe locatie Projectwinkel Stadshart 
De projectwinkel is verhuisd naar de Spoorstraat 35.  
in het nieuwe onderkomen, het prachtige pand van voor-
malig Hotel Bakker, krijgt de jutter en de toerist in beeld en 
geluid een indruk van waar aan gewerkt wordt in het 
stadshart	van	Den	Helder.	Op	een	levensgrote	maquette	
zijn alle gebouwen, parken en grachten van het stadshart 
te zien. Nieuwbouw en markante projecten zelfs in detail. 
Op	een	groot	scherm	kan	een	virtuele	tour	door	de	 
nieuwe stad gemaakt worden. Vrijwilligers van de Helderse 
Historische Vereniging vertellen u graag over de historie en 
de toekomst van Den Helder. De projectwinkel is een samen-
werking tussen Woningstichting, Zeestad en gemeente.

Wilt u ook voorlichter in de projectwinkel worden?
Bespreek dit met één van de leden van de Helderse 
Historische Vereniging in de projectwinkel.  
De Projectwinkel is elke zaterdag van 12.30 tot 15.30 uur 
open. Adres: Spoorstraat 35

het stadsHart knapt op!

voor wie al staat ingeschreven: u behoudt uw punten 
voor inschrijfduur en hoeft geen € 15 te betalen 
Vanzelfsprekend hoeven ingeschreven woningzoekenden 
geen nieuwe start te maken met opbouwen van punten.  
De punten voor inschrijfduur worden omgerekend volgens 
de puntentoekenning die de deelnemende corporaties  
met elkaar hebben afgesproken: 1 punt voor elke dag 
inschrijfduur. Met deze punten kan ook op een woning van 
Wooncompagnie of Anna Paulowna gereageerd worden. 
Woningstichting blijft daarnaast ‘extra’ punten toekennen 
voor woonduur in de regio en voor woonduur in een woning 
van Woningstichting. Deze ‘extra’ punten kunnen alleen 
verzilverd worden voor een woning van Woningstichting 
Den Helder. Deze ‘extra’ punten kunnen dus niet worden 
ingezet voor een woning in bijvoorbeeld Schagen.

Wat vervalt zijn de punten voor leeftijd. Hoe ouder men 
was, hoe meer punten Woningstichting gaf. Het is wettelijk 
echter niet meer toegestaan om een dergelijk onderscheid 
op basis van leeftijd te maken.

meer informatie volgt.
Wanneer de definitieve ingangsdatum bekend is  
waarop Woningstichting haar woningen via  
www.woonmatchkopnh.nl aanbiedt, berichten wij al  
onze	woningzoekenden	persoonlijk.	Ook	in	de	krant,	 
op onze website en in het volgende Woonmagazine  
geven we uitgebreid aandacht aan dit onderwerp. 

>>
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Woongenot huurders is prioriteit
Het woongenot van huurders staat ook de komende 
jaren hoog op de prioriteitenlijst bij Woningstichting.  
De corporatie voert daarin een streng beleid: wie zich 
bij voortduring misdraagt, wordt het huis uitgezet.  
Hoe pijnlijk dat soms ook kan zijn.

,,We hadden recent iemand die in zijn schuur een illegale 
hennepkwekerij had’’, weet directeur Robbert Waltmann. 
Dat is strafbaar en kan bovendien tot gevaarlijke situaties 
leiden, want vaak zijn de elektrische installaties onveilig.  
De man moest, met vrouw en kinderen, het huis uit.
,,Natuurlijk zijn ook de kinderen de dupe. Dat vinden we 
heel naar. Maar de man wist dat hij illegaal bezig was en 
kende de consequenties. We kunnen dit niet accepteren.’’ 
Jaap Koudijs, voorzitter van de stichting Huurdersbelang: 
,,Als je dit tolereert gaat de overbuurman het straks ook 
doen.’’

Nu was dit een duidelijk geval, maar aanpak van overlast is 
vaak een zaak van lange adem, weet Koudijs. ,,Je moet 
een heel dossier opbouwen, voordat je naar de rechter 
kunt om iemand uit huis te krijgen.’
In toenemende mate worden problemen veroorzaakt door 
mensen met psychische problemen. Robbert Waltmann: 
,,De helft is van huurders die bekend zijn bij zorginstanties.’’ 

Dat laat onverlet dat Woningstichting het principe hanteert: 
iedereen	heeft	recht	op	een	dak	boven	zijn	hoofd.	Ook	wie	
in de gevangenis heeft gezeten. Jaap Koudijs: ,,Mensen 
verdienen altijd  een tweede kans. Zolang zij geen overlast 
veroorzaken.’’	Ook	een	veroordeelde	pedofiel?	,,Dat	is	een	
hele lastige vraag. Als ik mijn hart volg zeg ik: ook die 
verdient onderdak.’’ Waltmann: ,,We gaan er geen extra 
werk van maken om iemand onder te brengen. Ik zou 
zeggen: schrijf maar in en zie voldoende punten te krijgen.’’
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Strategische Visie Woningstichting: recht zo die gaat

Goed wonen in aantrekkelijke stad

Vanuit zijn werkkamer heeft directeur Robbert Waltmann 
van Woningstichting al maandenlang uitzicht op 
bouw kranen. Er wordt hard gewerkt aan een kwaliteits
verbetering van het Stadshart in Den Helder.  
Woningstichting heeft daarin als grootste investeerder 
een voortrekkersrol. Dat blijft de komende jaren zo. 
Tegelijkertijd verliest ze haar kerntaak  zorgen voor 
goede, betaalbare huisvesting  niet uit het oog.

In de nieuwste Strategische Visie legt Woningstichting haar 
beleid voor de nabije toekomst vast. Robbert Waltmann: 
,,Vier jaar geleden zijn we ons nadrukkelijk gaan bemoeien 
met de binnenstad; veel meer dan voor die tijd. Dat blijven 
we doen. Een aantrekkelijk centrum is immers ook in het 
belang van onze ruim twintigduizend huurders.’’  
Nieuw Den Helder houdt eveneens de volle aandacht  
van Woningstichting. ,,Maar daardoor bestaat misschien 
het beeld dat we alleen maar bezig zijn in het Stadshart  
en Nieuw Den Helder. In werkelijkheid geven we nog  
steeds ons meeste geld uit aan onderhoud, renovatie en 
vernieuwing van onze huurwoningen.’’

Kompas
De koers is dus ‘recht zo die gaat’, om in maritieme termen 
te blijven? Als oud-marineman herkent Jaap Koudijs zich 
daar wel in. De voorzitter van de stichting Huurdersbelang 
blijft evenwel scherp het kompas in de gaten houden.  
Zoals ook Andrea van Langen-Visbeek dat binnen de  
Raad van Commissarissen doet. Beiden zijn deze ochtend 
bij Robbert Waltmann aangeschoven om te praten over het 
beleid van Woningstichting in een veranderende wereld. 
Als we die wereld beperken tot Nederland, houdt Woning-
stichting zich uitstekend staande. Ze bleek vorig jaar de 
beste grote woningbouwcorporatie te zijn qua bedrijfs-
voering,  kwaliteit van dienstverlening en financiën.  
Niks risicovolle beleggingen, niks megalomane bouw-
projecten, niks alsmaar groter willen groeien.
,,Woningstichting gaat bijvoorbeeld niet actief de  
Kop van Noord-Holland in’’, verzekert Andrea van Langen. 
,,Er is in Den Helder nog genoeg te doen.’’  
Robbert	Waltmann:	,,Ons	geld	verdienen	we	in	Den	Helder,	
daar geven we het ook uit. Als er in de regio een beroep op 
ons wordt gedaan om te helpen iets te realiseren – bijvoor-
beeld een school – dan gaan we dat niet uit de weg.  
Maar we zoeken het niet op. We zullen ook niet zelf een 
fusie met andere corporaties nastreven.’’

vetpot
Niet alleen vergrijst Den Helder, het is  voor veel inwoners 
thuis ook nog eens geen vetpot. Dat merken winkeliers,  
dat merken veel andere ondernemers. En als je niet oppast, 
wordt het ook nog zichtbaar in straten en wijken.  
Woningstichting blijft daarom de komende jaren vele 
miljoenen investeren in renovatie en vernieuwing van haar 
woningbezit, maar ook in leefbaarheid. 

Ze steunt initiatieven als Buurt Beheer Bedrijf, wil inwoners 
die kleinschalige, vernieuwende bedrijfjes beginnen helpen  
en sponsort talloze activiteiten en evenementen.  
Andrea van Langen: ,,Je hoeft er als Woningstichting geen 
bergen geld naar toe te scheppen, vaak volstaat het om nét 
even dat duwtje in de goede richting te geven.’’ 
Woningstichting blijft duurzaamheid en innovatie prioriteit 
geven. Energieneutrale woningen – huurhuizen die geheel 
zelf voor energie zorgen en niets verspillen – zijn daarbij 
geen science fiction meer.
Anders dan elders in het land gebeurt, staat de Helderse 
corporatie op het standpunt dat huurders mogen mee-
profiteren van investeringen in energiebesparing.  
Robbert Waltmann: ,,Vaak worden die investeringen 100% 
doorberekend, waardoor huurders hun besparingswinst 
volledig kwijt zijn aan de huurverhoging. Wij berekenen 
rond de helft van onze investeringen in de huur door.  
De bewoners houden dus daadwerkelijk geld over.’’  
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Jongeren
Een belangrijke uitdaging voor Woningstichting is de 
komende jaren het helpen afremmen van de vergrijzing en 
verarming van Den Helder. Dat kan door jongeren hier te 
houden en door te zorgen dat meer mensen met een hoog 
inkomen in deze gemeente komen wonen. Daarvoor zijn 
aantrekkelijke woningen op gunstige locaties nodig. Met 
name het Stadshart leent zich er goed voor. Jaap Koudijs: 
,,Waar geld zit, wordt geld uitgegeven. Al moet je wel weer 
voorkomen dat er pure yuppenwijken ontstaan.’’
Voor jongeren is een baan na hun studie essentieel. Daarin 
ligt geen directe taak voor de verhuurder. Wél in het zorgen 
voor betaalbare huisvesting. ,,En dat doen we al’’, vertelt 
Robbert Waltmann. ,,We hebben het verzorgingshuis 
Prinses Margriet beschikbaar gesteld voor studentenhuis-
vesting. Daarnaast krijgen jongeren met een baan extra 
punten voor woningtoewijzing. Voor wie een huis wil kopen 
bieden we startersleningen.’’

Resultaat jongerenbeleid
De eerste resultaten van het beleid tegen vergrijzing 
tekenen zich af. Er is flinke animo voor een studentenkamer 
in Prinses Margriet. ,,En ons project De Werviaan  
(omgeving Californiestraat) wordt voor 70% bewoond  
door mensen onder de veertig jaar. In de appartementen 
boven Diverzo in de Beatrixstraat zitten jonge mensen.  
En ook De Schooten is weer aan het verjongen.’’

Van de vrijkomende huurwoningen wordt bijna een kwart 
toegewezen aan jongeren, weet Waltmann. ,,Dat is landelijk 
gezien bijzonder hoog, want meestal staat deze doelgroep 
op de woningmarkt achteraan.’’ Wel zijn er grenzen aan wat 
kan: ,,Eisen dat jongeren zonder baan en geld een luxe 
woning krijgen is niet reëel.’’

Schandalen
Mede ingegeven door allerlei financiële schandalen werkt 
het Rijk aan een strikte afbakening van taken voor woning-
corporaties. Die moeten zich alleen met bouw en beheer 
van sociale huurwoningen bezighouden. In Den Helder, 
waar projectontwikkelaars bepaald niet in de rij staan, zou 
dat funest zijn voor de stadsvernieuwing. Woningstichting 
probeert dat de komende jaren door een splitsing van haar 
activiteiten te voorkomen. Waltmann:  ,,We blijven kansen 
en mogelijkheden opzoeken om de stad en het wonen hier 
aantrekkelijk te kunnen maken.’’

,,Waar geld zit, 
Wordt geld 
uitgegeven

“
“
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21 nieuwe woningen aan de vechtstraat

Voor mensen met een lichte zorgvraag bouwt Woningstichting 21 nieuwe woningen, vlak naast zorgcentrum Groene 
Vecht. De toekomstige bewoners wonen zelfstandig, maar kunnen een beroep doen op zorg (maaltijden, alarmering, 
activiteiten etc.) van zorggroep Tellus, die deze zorg vanuit het zorgcentrum Groene Vecht zal verlenen. De woningen 
zullen	voorjaar	2016	klaar	zijn	voor	bewoning.	Bent	u	geïnteresseerd?	Opgeven	voor	de	nieuwsbrieven	over	de	Vechtstraat	
kan telefonisch via het algemene nummer van Woningstichting Den Helder: (0223) 677677.

nieuw den Helder verbonden door groen

Tijdens tuinieren sociale contacten opdoen.  
Sinds januari 2015 is vanuit de Helderse Vallei een 
coördinator aangesteld met als taak het sociale  
tuinieren te begeleiden. 

“Ik	werkte	al	in	de	wijk	als	toezichthouder.	Die	houden	de	
buurt in de gaten, ruimen bijvoorbeeld het zwerfvuil op, 
motiveren	buurtbewoners	de	perken	bij	te	houden.	Op	het	
gebied van groen heb ik al de nodige ervaring. 

Eerder werkte ik bij kwekerijen en Landschap Noord-Holland, 
nu bij de Helderse Vallei. Bovendien ken ik de buurt goed 
want	ik	woon	er	al	twintig	jaar”,	vertelt	de	nieuwe	coördi
nator Corrie de Vreede enthousiast. Behalve de Buurt-
moestuin ‘wachtend landschap’ en de schooltuin aan de 
IJsselmeerstraat wordt bij zorgcentrum De Groene Vecht 
een	seniorenplan	uitgewerkt.	“De	bedoeling	is	dat	al	deze	
projecten de groene lijm worden in de buurt. Het gaat niet 
alleen om tuinieren maar vooral ook om sociaal contact. 
We hopen in het wachtend landschap nog een paar 
bankjes te realiseren, zodat mensen die geen tuin hebben 
daar	wel	even	kunnen	zitten	om	een	praatje	te	maken”.		
Wie vragen heeft of tips wil over het tuinieren kan bij Corrie 
terecht.	“Maar	ik	geef	ook	uit	mezelf	advies	en	help	daar	
waar nodig een handje. Zoals bij de schooltuin. In de 
vakanties moet zo’n tuin ook onderhouden worden en 
verder probeer ik iedereen te motiveren eens een kijkje  
bij elkaar te nemen. We hoeven niet allemaal het wiel zelf 
uit te vinden en bovendien kun je ook dingen samen doen, 
zoals	bijvoorbeeld	een	oogstfeest	organiseren.”	

drie flats in de dintelstraat
Per 1 november 2014 behoren de woningen van de drie flats in de  
Dintelstraat tot het bezit van Woningstichting. Mooiland Vitalis trok zich  
terug uit Den Helder en vond Woningstichting bereid deze flats over te nemen. 
Deze overname past in de strategie van Woningstichting om Nieuw Den Helder 
te herstructureren. 

Voor de huurders is er niet veel veranderd op het gebied van huren. De verschuldigde huur moet alleen naar een ander 
banknummer overgemaakt worden. En voor het aanmelden van een reparatie/onderhoudsverzoek belt de bewoner niet 
meer naar Mooiland maar naar het nummer van het klant contact centrum van Woningstichting (0223) 677677.  
De	huismeester	is	er	voor	het	uitvoeren	van	diverse	klusjes,	zoals	het	vervangen	van	een	kapotte	lamp.	Ook	is	hij	het	
aanspreekpunt voor de bewoners voor vragen over veiligheid, schoonmaak, tuinonderhoud en het onderhoud van de  
algemene ruimtes. Het woningaanbod, inclusief de woningen van de drie flats in de Dintelstraat, is te vinden op de  
website: www.wsdh.nl 

“
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Gevelrenovaties in Beatrixstraat, Keizersstraat en Spoorstraat

Aanhelen stedelijke vernieuwing door Zeestad

dit gebeurt er in het stadshart!
Woningstichting Den Helder, Zeestad en maritieme Stad (samenwerkingsverband van Proper-Stok en Woningstichting  
Den Helder) werken samen aan de vernieuwing van het stadshart van Den Helder. op de kaart staat een overzicht van alle 
projecten van het stadshart. u ziet hier welke projecten in ontwikkeling zijn, gerealiseerd worden of al opgeleverd zijn.

Projecten plattegrond Stadshart
In ontwikkeling
1. Doortrekken stadspark en realiseren winkelconcentratie 

Halter Bellevue
2. De Melkfabriek, 5 koopwoningen
3. De Hofdame, winkelconcentratie + 8 appartementen en 6 woningen
4. Molenplein fase 2
5. Koningsdriehoek Zuid (wonen) 
6. De Kamerheer, locatie kanonnenpleintje
7. Stationsgebied, nader in te vullen
8. Horecaplein Prinsenstraat
9 Juttersplein
10. Zuidstraat 13
11	 Over	het	Wad,	51	appartementen	+	9	herenhuizen

In uitvoering
1. Kop Beatrixstraat, 24 zorgwoningen met commerciële plint  

van 250m2 + 3 koopwoningen
2. Gevelproject
3. Bibliotheek in School 7 in opdracht van Gemeente Den Helder
4. Nieuwe Schouwburg (Zeestad/gemeente)
5. Prins Hendrik Kwartier, 6 appartementen en 3 woningen
6. De Zusters, 23 woningen
7. Zoetelief, winkelconcentratie + 7 woningen

Gerealiseerd
1. Boedelstaete, 13 zorgeenheden voor ’s Heeren Loo
2. De Werviaan, 33 eengezinswoningen (incl. parkeren)
3. De Hoed, gezondheidscentrum en 10 huurwoningen
4. Tjempaka, gebouwd door Woontij
5. Weststraat 65
6. Molenplein/Grachtengordel, 34 woningen
7. Parkeergarage Sluisdijk (Gemeente Den Helder)
8. Zeevaartschool, bedrijfsruimten
9. Artsen- en fysiopraktijk in oude bibliotheek
10. Rozenhout, 7 herenwoningen met tuin en parkeerplaats
11. Keizersbrug, 11 woningen met lift + winkelruimte

6
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kom en bekijk de nieuWe projectWinkel stadshart 
De projectwinkel is verhuisd naar de Spoorstraat 35. In de winkel vindt u beeldmateriaal van de 
laatste projecten waar Woningstichting, Zeestad en de gemeente in het hart van de stad mee bezig 
zijn. maak een virtuele wandeling door de stad op een groot digital scherm of bekijk de stads-
vernieuwing op de maquette. De vrijwilligers van de Helderse Historische vereniging  vertellen u 
graag over de historie en de toekomst van uw stadshart.

De projectwinkel is geopend op:
zaterdag 12.30 - 15.30 uur
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De Keizersbrug is een uniek pand op de hoek 
Zuidstraat – Keizersgracht. Cor en Jannie Kat waren  
de eerste bewoners van dit prachtig gelegen  
appartementencomplex. 

“Zodra	we	hoorde	van	de	plannen	voor	de	Keizersbrug,	
hebben we de tekeningen opgevraagd. De voorlopige 
schetsen waren feitelijk nog niet eens vrij gegeven.  
We wisten het meteen, de vierde verdieping met het  
terras over de hele breedte van de woning, dat moest het 
worden”,	vertelt	Cor.	Een	groot	voordeel	van	de	woning	is	
dat	alles	gelijkvloers	is.	“Ik	ben	al	45	jaar	ondernemer	in	
Den Helder en heb op diverse plekken gewoond waaronder 
De Schooten en Vogelzand in Julianadorp, maar altijd 
gelijkvloers.”	De	noodzaak	om	te	verhuizen	was	de	gezond-
heid	van	Cor.	“Dan	is	ineens	de	tuin	te	groot	en	wordt	
traplopen minder. Het moest dus een huis zonder tuin en 
met	een	lift	worden.”

Het appartement op de vierde etage voldeed aan alle 
eisen.	“We	kijken	aan	de	ene	kant	uit	op	Willemsoord	en	
aan de andere kant op het Helders kanaal. Maar vanaf het 
balkon	zien	we	ook	de	haven	en	de	zee.”	De	grote	woon
kamer met open keuken heeft rondom glas waardoor de 
hele	dag	de	zon	in	de	kamer	schijnt.	“Naast	de	slaapkamer	
en een grote badkamer heb ik mijn eigen werkkamer. Wat 
ik ideaal vind is dat de logeerkamer een eigen badkamer 
heeft. Met straks de nieuwe bibliotheek voor de deur,  
het winkelgebied op een paar meter afstand en de nieuwe 
schouwburg pal naast de deur is de Keizersbrug de  
ideale	woonplek.”

“Ik	ben	gewend	om	dingen	te	regelen.	Wanneer	we	iets	van	
plan zijn stellen we alle bewoners daarvan op de hoogte. 
De hal beneden was nog wat kaal en daarom werd voor-
gesteld om foto’s aan te schaffen van de tentoonstelling 
‘200 jaar Willemsoord in beeld’. Met alle bewoners samen 
hebben we beslist welke foto’s dit moesten worden en 
daarmee	is	de	hal	beneden	aangekleed.”		
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keizersBrug  
ideale Woonplek

Er zijn nog enkele woningen in de Keizersbrug te koop. 
Kijk voor meer informatie op www.keizersbrug.nl
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lyceumHof: We Willen er nu niet meer weg
Wim en Dineke Korving kunnen bijna niet wachten tot zij hun 
nieuwe woning in het Lyceumhof betrekken. Drie jaar geleden 
kwamen zij nog met enige tegenzin in Den Helder wonen.  

“Ik	kende	Den	Helder	uit	de	tijd	dat	ik	bij	de	marine	zat.	Ik	wilde	er	nooit	
wonen,	het	waaide	en	regende	altijd”,	vertelt	Wim	lachend.	Twee	jaar	
geleden kwamen zij naar Den Helder omdat Wim werd aangesteld als 
evangelist	bij	het	Bijbelhuis.	“Het	was	een	tijdelijke	aanstelling	en	we	
hebben een huis aan de Loodsgracht gehuurd voor een periode van drie 
jaar”,	laat	Dineke	weten.	Eenmaal	in	Den	Helder	ontdekte	zij	wat	een	
leuke	stad	het	feitelijk	is.	“We	willen	er	nu	niet	meer	weg,	we	hebben	 
het	hier	echt	naar	onze	zin”,	aldus	Dineke.	Dus	werd	uitgekeken	naar	 
een	permanente	woning.	“Door	makelaar	Colthof	werden	we	op	het	
Lyceumhof gewezen. Het ligt centraal en toch midden in het groen.  
Het is een ruime woning en wat voor mij belangrijk was, dat het een  
grote ruimte heeft voor een werkkamer waar ik al mijn boeken kwijt kan, 
want	ik	studeer	ook	nog”,	aldus	Wim.	Dat	het	appartementencomplex	
van Woningstichting is, was voor Wim en Dineke een groot voordeel.  
“Dat	is	vertrouwd	en	prettiger	dan	huren	van	een	particulier”,	aldus	
Dineke. Andere grote voordelen zijn het ronde balkon en aardwarmte. 
“Het	complex	is	energiezuinig,	heeft	zonne	panelen	en	is	goed	 
geïsoleerd”,	zegt	Wim.	De	kroon	op	het	appartement	is	de	tuinkamer.	 
“Een	inpandige	trap	naar	de	tuinkamer	met	rondom	balkon,	dat	is	 
echt	fantastisch.	Heerlijk	buiten	zitten,	dat	vind	ik	fijn,”aldus	Dineke.	

tuinhekjes in de wetstraat
Na een roerige periode voor de bewoners van de Cronje- 
en De Wetstraat is de rust weergekeerd! Via buurtbijeen-
komsten en een goede samenwerking tussen o.a. de 
gemeente Den Helder, politie en Woningstichting behoren 
problemen in deze straten tot de verleden tijd. Het open-
baar	groen	is	gesnoeid	en	opgeruimd.	Op	enkele	plaatsen	
zijn camera’s geplaatst en een deel van de Cronjestraat is 
herbestraat.

Als kers op de taart zijn bij tien woningen in De Wetstraat  
mooie sierhekjes geplaatst. Dit is mede door het Woon-
convenant Wijkaanpak Plus mogelijk gemaakt. Door het 
plaatsen van deze sierhekjes is het aanzien van de straat 
enorm opgeknapt! De bewoners zijn er heel blij mee! 

Wonen in het Lyceumhof, kopen of huren?
Bekijk de website www.lyceumhof.nl.



toezichthouders als Bindmiddel in tuindorp 
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Iedere werkdag gaan ze in de ochtend twee uur op pad om 
hun woonomgeving weer een beetje netter en schoner te 
maken. Vergeten en verwaarloosde stukjes grond zijn 
opgeknapt. Afval op straat en in de bermen wordt opge-
ruimd. Kapotte hekjes worden hersteld. Maar grotere 
klussen worden ook niet geschuwd. Er werd een complete 
moestuin aangelegd. Er leven concrete plannen voor een 
buurtboomgaard. 
Eind januari beloonde de Koninklijke Heidemaatschappij 
het	project	‘Ontmoeting	in	het	groen’	zelfs	met	de	 
provinciale titel ‘Kern met pit’. Tuindorp vertegenwoordigt 
zodoende Noord-Holland in de landelijke finale. 

Bij de kuif 
Carl van der Zandt gaat tegenwoordig altijd op stap met 
buurman Bert Hamers (53). ,,De tweede dag dat ik hier 
woonde	pakte	hij	me	al	bij	de	kuif”,	vertelt	Hamers	lachend.	
Ze kunnen het goed vinden met elkaar. Samen kun je meer 
presteren, weten ze ondertussen. 
De toezichthouders, prima herkenbaar in hun uniforme 
kleding, springen bij als er ergens in de wijk extra werk ligt 
te wachten.  
Bij ouderen en mensen met gezondheidsklachten knappen 
ze op verzoek kleine klusjes op. Het voorerf van Carl oogt 
als het zenuwcentrum van het toezichthoudersproject. Er 
staan twintig rolemmers. En in een blokhut worden gereed-
schap, de bolder wagen en andere materialen opgeborgen. 

Klachten 
Iedere woensdagochtend komen de vrijwilligers, die een 
kleine onkostenvergoeding ontvangen uit de pot van het 
Wijkconvenant Plus, bijeen in buurthuis Elto. Daar kan 
iedere deelnemer aan vaste aanspreekpunten van 
gemeente en Woningstichting melden wat ze zoal gezien 
en gehoord hebben in de afgelopen werkweek. Zo kunnen 
klachten over bijvoorbeeld kapotte openbare verlichting en 
omgevallen schuttingen direct aangekaart worden.
Carl van der Zandt weet zeker dat hun inzet zichtbaar 
effect heeft op de leefbaarheid in de buurt: ,,Dit is een 
echte volkswijk. Voorheen was er best veel verloop. 
Mensen blijven nu veel langer wonen. De wijk is netter 
geworden.	Dat	wordt	erg	gewaardeerd.”

Carl van der Zandt (85) was vier jaar geleden pionier in Tuindorp. De krasse bewoner ergerde zich groen en geel 
aan rommel en onkruid in de wijk waar hij al veertig jaar woonde. 

,,En ik werd veel te dik. Ik moest wat omhanden hebben. Zo is het begonnen”, zegt hij nu. Dagelijks ging  
hij een paar uur op pad om de troep die buurtbewoners onverschillig op straat achterlieten op te ruimen.  
Carl schafte zelfs uit eigen portemonnee gereedschap en een grasmaaier aan om onkruid te lijf te gaan en  
omgevallen schuttingen te herstellen. Goed voorbeeld doet goed volgen. Carl weet zich inmiddels omringd 
door twaalf Tuindorpbewoners, die er hetzelfde over denken als hij. 

Carl van der Zandt en Bert Hamers vormen een goed 
ingespeeld duo in Tuindorp.

toezichthouders doen mee aan feest 100 jaar tuindorp 
De toezichthouders doen volop mee met de organisatie van het 
100-jarig bestaan van Tuindorp. Er ligt een heel draaiboek klaar 
dat onder leiding van bewoonster Sylvia Hamerslag is samen-
gesteld. De festiviteiten starten op 21 maart met de jaarlijkse 
Optuindag.	In	het	eerste	weekend	van	juni	zijn	er	tal	van	
activiteiten. Zoals een wedstrijd fierljeppen en een zeskamp 
tussen scholieren bij Fort Dirksz Admiraal. Daar is ook de grote 
straatbarbecue. 
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“buurt verdient een scHool die zicH inzet.”
Vol overtuiging en energie vertelt directrice Will Pompert over de Tuindorpschool en de rol in de wijk. “Een school 
met karakter, in nog een echte volksbuurt. Al generaties lang volgen inwoners uit Tuindorp hun lessen op deze 
basisschool. Oma’s en opa’s, de kinderen van toen, helpen nu hun kleinkinderen bij diverse activiteiten.” geeft  
Will aan, “dit zorgt voor een sterke band in de buurt en maakt Tuindorp tot een krachtige wijk waar je je als school 
voor wilt inzetten.” Namens de school zit Will Pompert in het buurt beheerteam Tuindorp. Een collectief dat onder 
andere bestaat uit een wijkmeester van Woningstichting, de wijkagent, de wijkconciërge van de gemeente met als 
doel de wijk Tuindorp meer pit te geven. 

School met bestaansrecht
De Tuindorpschool heeft een groeiend aantal 
leer lingen van verschillende culturen. Het samen in 
de klas zitten verrijkt de kinderen enorm. Ze leren 
van elkaars cultuur en weten samen problemen op  
te	lossen.	Dat	is	mooi	om	te	zien.”	

Maar om de kinderen genoeg ruimte en modern 
onderwijs te bieden wordt het school gebouw in  
de eerste helft van 2015 grondig aan gepakt.  
“Een	verbouwing	met	behoud	van	het	historische	
karakter. De originele tegels worden met zorg van  
de wanden gehaald en later op de nieuwe wanden 
teruggeplaatst.	Ook	de	prachtige	vloer	blijft	intact.	
Verder werkt de school aan energieverbetering door 
het isoleren van het plafond en het plaatsen van 
nieuwe kozijnen met duurzaam glas.  
De bestaande klaslokalen worden groter zodat er 
ruimte	ontstaat	voor	computers.”	De	wens	is	dat	de	
school klaar is voor de viering 100 jaar Tuindorp.  
Buurtbewoners kunnen dan het resultaat van de 
verbouwing en de tentoonstelling over 100 Tuindorp 
van de Helderse Historische Vereniging bekijken.

Bezoek nieuwbouw tuinstraat en Asterplein
In de Tuinstraat heeft Dozy BV in opdracht van Woningstichting 21 nieuwe eengezinswoningen gebouwd. Een project dat 
perfect	aansluit	bij	het	thema	‘Bouwen’	van	de	leerlingen.	“Nadat	bekend	werd	dat	we	het	over	bouwen	zouden	gaan	
hebben begonnen de kinderen uit groep 8 gelijk over de nieuwbouw in de Tuinstraat. Een aantal kinderen heeft daar nog 
gewoond.	De	leerlingen	zochten	zelf	contact	met	Dozy	en	regelden	een	rondleiding.”	aldus	Will.	In	december	was	het	
zover. 18 kinderen kregen een helm op hun hoofd en gingen onder begeleiding van de opzichter de bouwplaats op.

Kennely: “Wij	hebben	met	z’n	drieën	de	bouwplaats	
bezocht.	Dat	was	erg	leuk	en	leerzaam.	Over	drie	weken	
kunnen	er	al	mensen	wonen.	Dat	is	super	snel.”

Zoubaida: “We	leerden	welke	materialen	er	gebruikt	
worden en hoe lang het bouwen van een huis duurt.  
Ik vond het vooral leuk om te zien dat van water en zand 
cement	gemaakt	kan	worden.	Dit	werd	heel	snel	hard”

Kaylee: “De	woningen	bestaan	uit	hele	grote	platen	die	in	
de fabriek gemaakt worden. De woning wordt snel in 
elkaar	gezet”
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er staat Wat te geBeuren in tuindorp!

In een opgeknapte Asterstraat het 100jarig bestaan 
van Tuindorp vieren, als we dat eens met zijn allen 
konden realiseren… 

Die mogelijkheid lijkt werkelijkheid te worden. Nadat een 
aantal Tuindorpers bij Woningstichting en de gemeente 
aanklopte, is het balletje gaan rollen. De projectgroep die 
hieruit voortvloeide, is nu bezig plannen te maken voor het 
project	“Een	facelift	voor	de	Asterstraat”.	In	de	wijk	keken	
de projectleden samen naar wat er zoal gedaan zou 
moeten worden om zowel de aanblik als de leefbaarheid te 
verbeteren. Daaruit kwamen diverse onderwerpen naar 
voren, zoals het mogelijk herinrichten van de algemene 
groene ruimtes, het aanpakken van erfafscheidingen en  
het eventueel creëren van meer speelruimte. 

opendag nieuwbouw tuinstraat
Op	20	februari	2015	had	WS	de	huurders	en	omwonenden	
van de 21 nieuw gebouwde woningen aan de Tuinstraat 
uitgenodigd om twee woningen te bekijken. Zo kregen  
zij een indruk hoe de woningen er van binnen uitzien.  
De  nieuwe huurders hadden de mogelijkheid om maten  
op te nemen voor het aankleden van de woning. Er waren 
veel positieve reacties over de grootte en de afwerking van 
de woning. De bezoekers waren enthousiast over de 
aangebrachte hekjes voor de woning. Deze geven een 
mooi	afgewerkt	straatbeeld.	Ook	dat	de	bergingen	en	de	
schuttingen achter de woningen de grote tuinen begrenzen, 
werd als positief door hen beoordeeld.

Lagere energielasten
Woningstichting besteedde veel aandacht aan de isolatie 
van	de	woningen.	Ondermeer	is	naast	de	dak	en	spouw-
isolatie triple beglazing aangebracht. Voor de huurders 
betekent dit dat zij hierdoor veel energie besparen waar-
door er lage energielasten zijn. Verder is het ook mogelijk 
om op de begane grond de woonkamer te splitsen en er 
een slaapkamer bij te maken. De berging naast de woon-
kamer is om te bouwen tot een extra badkamer waardoor 
mindervalide huurders ook kunnen blijven wonen. Zo zijn 
de woningen levensloopbestendig. 

Gezamenlijk laten we vast en zeker 

wat moois gebeuren in Tuindorp.
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HeiligHarn ‘in het nieuW’!

Het prominente gebouw aan de vijver krijgt een nieuwe mantel! Aan de buitenzijde ondergaat de flat een totale 
gedaantewisseling. Tegen de gevel verrijzen fris gekleurde kolommen en de woningen krijgen grotere balkons.  
Door de ingreep kan Heiligharn weer voor jaren mee.

Start werkzaamheden
Met de projectcommissie (waarin de bewoners zijn vertegen woordigd) is de planning en bouwplaatsinrichting besproken.  
Als eerste zullen de in het oogspringende verticale kolommen worden geplaatst.  
Het heiwerk hiervoor start (onder voorbehoud) in de week van 23 maart. Daarna worden vanaf 20 april de betonkolommen en 
kaders geplaatst. Voor vragen kunnen bewoners dagelijks naar het spreekhalfuur van de projectopzichter en de uitvoerder. 
Het wordt even afzien voor de bewoners van Heiligharn, maar als alles achter de rug is zullen ze het gevoel hebben in een 
spiksplinternieuw appartementengebouw te wonen!
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 | zonnepanelen!

De huurders van Woningstichting in Callantsoog met een 
gunstig op de zon gelegen dak kregen onlangs het 
aanbod zonnepanelen op hun dak te laten plaatsen. 

Zon Den Helder biedt in samenwerking met Woningstichting 
zonnepanelen aan huurders aan. Als huurder maakt u geen 
kosten voor aanschaf en installeren van de panelen.  
Wel brengt Zon Den Helder (via Woningstichting) per paneel 
€ 3,83 per maand in rekening. Bij 10 panelen (het maximum 
aantal per dak) zijn de kosten € 459 per jaar. Afhankelijk van 
hoeveel stroom u gebruikt en welk tarief u betaalt aan uw 
energieleverancier, kan de besparing oplopen tot z’n € 100 
per jaar. 

Meer informatie kunt u vinden op www.zondenhelder.nl  
en op de website van Woningstichting:  
www.woningstichtingdenhelder.nl

Eind maart opende het MFC Dorpshuis haar deuren voor het publiek, “Een huis waar je elkaar ontmoet,” zoals 
voormalig wethouder Wiltrude Turnhout dat zo mooi noemde bij de feestelijke steenlegging in 2014. Het nieuwe 
Multifunctionele centrum ligt in het hart van Middelzand te Julianadorp. 

Het modern centrum, voorheen het Trefpunt, biedt alle maatschappelijk en sociale activiteiten die een buurt nodig heeft. 
Zo kan er worden gesport, gedanst en kunnen er bijeenkomsten worden gehouden. Daarnaast bieden organisaties als de 
GGD, Triade, twee dansscholen en een peuterspeelzaal hun diensten vanuit dit gebouw. Verbonden aan het centrum ligt 
de bibliotheek van Julianadorp. 

De eerste aanzet voor het realiseren van dit centrum dateert al uit 2007. Met name Mannes Westra, directeur Kopgroep 
Bibliotheken heeft zich van meet af aan hard gemaakt voor de komst van dit MFC. Het ontwerp voor het centrum werd 
gemaakt door het Helderse architectenbureau Kapitein-Jacobs-Kapitein. 

mfc ‘t dorpsHuis te julianadorp open
“Een huis waar je elkaar ontmoet”





stuur uw oplossing naar: 
info@wsdh.nl
onderwerp: 
Woonmagazine 
prijspuzzel voorjaar 2015
En maak kans op een prijs!

Puzzel

Winnaar puzzel december 2014 
De	heer	W.	Oost,	Clematisstraat	te	Den	Helder	
Oplossing	was:	Woningstichting	Den	Helder:	ook	in	2015	garant	voor	goed	wonen	


