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Onderzoek naar woonlasten

100 jaar Tuindorp

Veel groen en gezond eten op opendag Falgatuinen

De plattegrond van Nieuw Den Helder met alle projecten

Zomer 2015 >> een uitgave van woningstichting Den helDer



2
postadressen
Hoofdkantoor Postbus 90, 1780 AB Den Helder
bezoekadressen
Hoofdkantoor Middenweg 159, 1782 BE Den Helder
Woonplein Middenweg 159, 1782 BE Den Helder
openingstijden
Woonplein Middenweg 159, 1782 BE Den Helder
Maandag t/m donderdag 08.00 - 16.30 uur
Vrijdag 08.00 - 12.00 uur 
Kassier Middenweg 159, 1782 BE Den Helder
Maandag t/m donderdag 08.00 - 16.00 uur
Vrijdag 08.00 - 11.30 uur
telefoon-/faxnummers
Hoofdkantoor telefoon 0223 - 67 76 77
Fax 0223 - 63 35 05
reparatieverzoeken 
Telefoon 0223 - 67 76 77
website Woningstichting Den Helder
www.wsdh.nl

wijkmeesters ’t Wijkhuis
Texelstroomlaan 5, 1784 EA Den Helder 
Telefoon 0223 - 67 77 00
telefonisch spreekuur 08.30 - 9.30 uur
aanwezig 10.00 - 11.00 uur
glasschade 
Alleen als u via Woningstichting
Den Helder een glasverzekering heeft,
glasschade melden bij: 0223 -  67 76 77
geiser en centrale verwarming
Voor telefoonnummer zie op de sticker op uw ketel.
overige zaken 
Voor alle verdere vragen en informatie 
kunt u bellen naar het hoofdkantoor 
van Woningstichting Den Helder, telefoon 0223 - 67 76 77
of mailen naar: info@wsdh.nl

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 mevrouw G. Jongman
Telefoon 0223 - 64 16 64
rj.jongman@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



3 augustus 2015Aan Woningstichting Den Helder

Beste mensen,

Bijna 30 jaar heb in Den Helder gewoond; geboren in 1962 en getogen. Afgelopen weekend weer ’s bij mijn zuster op bezoek geweest in Heiligharn. Ik moet zeggen: Den Helder ziet er steeds mooier uit.  Even door Nieuw Den Helder/Marsdiep gereden; ook deze ooit verpauperde wijk is opgeknapt.  De Schooten-Heiligharn gaat er ook goed uitzien; mooi winkelcentrum. Donkere Duinen/Duinzoom: leuke etablissementen en wandelgebieden. 
Kortom: de complimenten!Den Helder komt er weer helemaal bovenop. 

Met vriendelijke groetMr. R.O.B. Schaafsma
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Bedrijfspanden Woningstichting te huur

Gaat Woningstichting splitsen?

Digitaal indienen reparatieverzoeken

Studiedag wijkcommissies 

Kop Beatrixstraat

De Hofdame

Dit gebeurt er in het StaDSHart! (Plattegrond)

100 jaar tuindorp

Facelift voor de asterstraat

Dit gebeurt er in NIEUW DEN HELDEr! (Plattegrond)

21 woningen aan de Vechtstraat

Opendag Falgatuinen: Veel groen en gezond eten

Woningstichting beperkt verkoop huurwoningen in Julianadorp

Puzzel

rEDactIE/cOmmISSIE
Marion van den Broek
Henk Everhardus
Jaap Koudijs
Sander Quartel

PrODUctIE
Akse Media bv

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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Dag van De Bouw goed bezocht
Afgelopen 13 juni stond School 7 in het teken van de Dag van de Bouw. Duizenden  
bezoekers liepen een ronde door de in aanbouw zijnde nieuwe centrale bibliotheek in 
School 7. Vrijwilligers van Woningstichting Den Helder, Dozy en Kopgroep Bibliotheken 
gaven enthousiast uitleg over de bouw en de toekomstige indeling van het pand. Naar 
verwachting betrekken Kopgroep Bibliotheken, de Helderse Historische Vereniging en  
de Helderse Volksuniversiteit in het eerste kwartaal van 2016 hun nieuwe onderkomen 
School 7.

Wat betekent De nieuwe woningwet voor 
huurders en vertegenWoordigers van huurders

Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht. Er verandert veel. Het werkdomein van de corporaties wordt 
beperkter, het toezicht wordt intensiever en de gemeenten krijgen meer nadrukkelijk invloed op het beleid van de 
corporaties. De wet heeft ook gevolgen voor de huurders. Zij krijgen te maken met strengere toewijzingsnormen.  
De vertegenwoordiging van de huurders krijgt meer invloed op het beleid van de corporatie. 

De Stichting Huurdersbelang, de vertegenwoordiging van de huurders van Woningstichting Den Helder, heeft  regelmatig  
en frequent contact met de directie en het management van Woningstichting. De aard van het contact is altijd constructief 
en positief. De directie van Woningstichting verwacht niet dat met de inwerking treding van de nieuwe Woningwet daar veel 
in wijzigt omdat in de Overlegwet al een aantal rechten van huurdersorganisaties vast zijn gelegd. Dit betreft het recht op 
informatie (bijvoorbeeld over de jaarrekening), overleg en advies (zoals over het huurbeleid) en voor een enkel geval een 
instemmingsrecht. In de Woningwet komen deze rechten terug.  Maar op een aantal punten gaat de Woningwet nog een 
stapje verder dan de Overlegwet. Belangrijkste punt is dat de Stichting Huurdersbelang een volwaardige partij wordt bij het 
maken van prestatieafspraken met gemeente en Woningstichting 

Ook voor de individuele huurders en woningzoekenden zijn er belangrijke veranderingen. Woningstichting hanteert bij 
toewijzing van woningen al vele jaren een verhouding tussen inkomen en huur. Hiermee wordt voorkomen dat huurders met 
een smalle beurs betalingsproblemen krijgen in dure woningen en huurders met een ruime beurs de goedkope woningen 
bezetten. De nieuwe wet schrijft voor dat we hierin wel strenger moeten worden. Dit beperkt wellicht de keuzemogelijk-
heden voor onze huurders.

Wilt u meer weten over de nieuwe Woningwet? De Woonbond heeft speciaal voor huurders en voor vertegenwoordigers van 
huurders een compacte brochure samengesteld: Nieuwe Woningwet Wat verandert er in de sociale huursector? Deze brochure 
is te vinden op de site van de woonbond www.woonbond.nl

BeDrijfspanDen Woningstichting te huur

Naast woningaanbod heeft Woningstichting ook een aantal bedrijfspanden in de verhuur. Voor informatie kunt u contact 
opnemen met Woningstichting Den Helder 0223 - 67 76 77 of met Jongewaard Meijer 0223 - 61 22 30.  
Op de foto’s staan voorbeelden van te huur staande bedrijfspanden.
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gaat woningstichting splitsen?
Het stadshart van Den Helder is vol op in beweging: er wordt gesloopt, gebouwd, winkels krijgen mooie gevels,  
parken worden ingericht. Woningstichting en Zeestad zijn daarbij de belangrijkste initiatiefnemers en financiers.
Maar…. de nieuwe Woningwet die Herzieningswet heet, maakt het voor corporaties als Woningstichting heel lastig  
om door te gaan met investeren om een stad als Den Helder weer mooi te maken.

Toch is dat precies wat Woningstichting wil: het stadshart 
zo aantrekkelijk te maken dat mensen graag in onze stad 
blijven wonen of er vakantie willen vieren. Om te blijven 
investeren in het stadshart vereist de Herzieningswet dat 
wij splitsen.  
Eén deel van Woningstichting (met bijbehorend vastgoed) 
gaat zich dan alleen met sociale huisvesting bezig houden, 
het andere deel (met het bijbehorend andere deel van het 
vastgoed) gaat zich dan voornamelijk richten op het weer 
vitaal maken van het stadshart.  

Splitsen kan niet zomaar. Het ministerie moet daar toestem-
ming voor geven. Woningstichting deed al eerder een 
aanvraag, maar het ministerie wees de daarin voorgestelde 
verdeling van het vastgoed tussen beide delen af.  
Het ministerie zoekt echter nog naar de juiste uitwerking 
van de Herzieningswet en heeft daarom Woningstichting 
verzocht om een nieuwe aanvraag met een aangepaste 
verdeling van het vastgoed in te dienen. Het ministerie zal 
deze nieuwe aanvraag gebruiken om te bepalen welke 
definities, eisen etc. het ministerie precies zal hanteren om 
te bepalen of een corporatie wel of geen toestemming krijgt 
om te splitsen. 

Woningstichting is het ministerie graag ter wille en heeft op 
30 juni, met instemming van de Raad van Commissarissen 
en de Ondernemingsraad, haar nieuwe aanvraag ingediend. 

Mocht het ministerie een positief besluit nemen over onze 
aanvraag, dan bekijken we daarna op welke wijze we de 
splitsing organisatorisch uitwerken. 

onDerzoek naar Woonlasten
Stichting Huurdersbelang, de vertegenwoordigers van de 
huurders van Woningstichting, ontving signalen van stille 
armoede onder huurders en besprak dit met de directie 
van Woningstichting. Dat leidde tot een opdracht aan het 
Woonbond Kennis en Adviescentrum (WKA) om een 
woonlastenonderzoek te houden. 

Met dit onderzoek willen Stichting Huurdersbelang en 
Woningstichting vooral in kaart brengen hoeveel geld 
huurders kwijt zijn aan woonlasten. Alle huurders van 
Woningstichting ontvangen hiervoor een enquête.  
Om het de huurders gemakkelijk te maken kunnen zij er 
voor kiezen om de invulling van de gegevens over huur- en 
energiekosten door het onderzoeksbureau te laten doen.  

Het is de bedoeling dat de huurders de enquête via een 
computer invullen. Voor bewoners die zelf geen toegang 
hebben tot een computer met internet of het moeilijk 
vinden de enquête digitaal in te vullen zijn er verschillende 
oplossingen. Deze staan beschreven in de brief die de 
huurders begin september krijgen. 

Het onderzoeksbureau verwerkt de gegevens anoniem. 
Stichting Huurdersbelang noch Woningstichting krijgen 
gegevens te zien waarmee zij een verband kunnen leggen 
met een individuele huurder. 

In oktober worden de resultaten van het onderzoek verwacht. 
Dan kunt u daarover berichten vinden op onze website,  
in de krant en ook in het volgende Woonmagazine. 
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nodig ons uit op De koffie, 
Wij zorgen voor De koek …
en voer een goed gesprek met uw verhuurder

U huurt een woning van Woningstichting, u bent daar dik tevreden mee en u 
wilt dat graag persoonlijk tegen de directeur zeggen…..of u bent wel tevreden 
maar maakt zich zorgen over de buurt, het onderhoud van uw woning, de 
huurverhoging… zaken waar u het management van Woningstichting eens op 
wilt wijzen….. wij horen graag van u persoonlijk wat u bezig houdt.

Nodigt u ons uit op de koffie? Stuur uw uitnodiging via info@wsdh.nl.
Wij nemen daarna contact met u op voor een afspraak bij u thuis. 
Graag tot ziens !

De warmtewet
Gebruikt u blokverwarming om uw huis te verwarmen? Of om warm water te krijgen? Dan bent u aangesloten op een 
warmtenet. En hebt u per 1 januari 2014 met de Warmtewet te maken.

Woningstichting moet als warmteleverancier zich ook houden aan deze nieuwe wet en moet de afrekeningen van verwar-
ming en warmwater opmaken volgens de richtlijnen van deze wet. De wet bevatte bij aanvang echter nog dusdanige 
onduidelijkheden dat er keer op keer wijzigingen op zijn doorgevoerd. Als gevolg van deze aanpassingen en onzekerheid 
over het wel of niet bekrachtigen van de ingediende wijzigingsvoorstellen heeft Woningstichting gemeend dit eerst even te 
moeten afwachten.

Op dit moment wordt er hard gewerkt bij Woningstichting om alle afrekeningen op te maken en te versturen, maar dat is 
wel later dan u van ons gewend bent. Wij vragen uw begrip hiervoor. 

Meer informatie over de warmtewet kunt u nalezen op: https://www.consuwijzer.nl/energie/warmte/warmtewet

digitaal indienen reparatieverzoeken
Gemakkelijk en snel een reparatieverzoek indienen?  
Via Mijn Woningstichting kunnen huurders van Woningstichting 24 uur per dag eenvoudig en snel hun reparatieverzoek 
indienen. Bijkomend voordeel is dat bijna voor alle reparaties een bloktijd voor het bezoek van de vakman gekozen kan 
worden. De huurder kan  de reparatie plannen wanneer het hem uitkomt en hoeft nooit langer dan twee uur te wachten op 
de vakman. 

Gebruikersnaam of wachtwoord 
voor Mijn Woningstichting kwijt?  
Geen probleem, deze kunnen via de 
website bij Mijn Woningstichting 
opgevraagd worden.  
U ontvangt dan op het bij ons 
bekende e-mailadres een bericht 
met de benodigde inloggegevens. 

Let op: meld spoedeisende  
reparatieverzoeken niet aan via 
e-mail of contactformulier maar bel 
0223 - 67 76 77. 
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studiedag wijkcommissies: den helder en 
zaandam, steDen met een visie!
Ieder jaar organiseert Woningstichting Den Helder een studiedag voor de leden van de wijkcommissies. Dit jaar 
ging het reisje naar Zaandam. Op 19 juni verzamelden de wijkcommissieleden, de managementteamleden en de 
directie van Woningstichting voor een korte presentatie over de laatste stand van zaken in corporatieland en de 
toekomstplannen van Woningstichting. 

Na de presentatie ging het gezelschap naar het Informatie-
centrum Inverdan in Zaandam en kreeg daar uitleg over  
de stedenbouwkundige gerealiseerde en nog te realiseren 
projecten in Zaandam. Hierna nam de gids de bezoekers 
mee op een stadswandeling. Al wandelend werd het  
stadhuis, het nieuwe winkelgebied en het gerestaureerde 
gedeelte van de stad bekeken. Vanaf Zaandam toog het 
gezelschap met een boot via de Zaanse Schans naar Alk-
maar. Via deze waterroute bewondert het gezelschap de 
molens en de huisjes met de herkenbare architectuur. 
Het was een geslaagde studiedag waarbij veel indrukken  
zijn opgedaan. Zaandam heeft de stad nieuw elan gegeven 
door flinke herstructureringen. Ook in Den Helder wordt 
volop gewerkt om een nieuwe, betere, meer aantrekkelijke 
uitstraling te realiseren. Met de gedachte dat het dan ook 
met onze marinestad wel goed gaat komen, ging het 
gezelschap moe, maar vol impressies naar huis.

Benieuwd naar de stadsvernieuwing in Den Helder?  
Kom naar de Projectwinkel Stadshart (Spoorstraat 35)  
of bekijk www.facebook.nl/samenbouwenaandenhelder !

projectwinkel staDshart: 
van azijn naar Wijn 
Een nieuw Helders spreekwoord is geboren. Tenminste zo zou je de uitspraak 
“Van azijn naar wijn” van Ko Minneboo kunnen noemen. Ko, voorzitter Helderse 
Historische Vereniging, staat zelf regelmatig in de Projectwinkel Stadshart en 
ziet het voor zijn ogen gebeuren. “Bezoekers komen soms negatief binnen en 
zijn sceptisch over de plannen in het stadshart, maar na een duidelijk verhaal 
over de historie, informatie over de verschillende projecten, en de samenhang 
tussen de plannen aan de hand van de grote maquette lopen ze met een 
positief gevoel de winkel uit. En dat is wat we willen bereiken: van azijn naar 
wijn!”, aldus Ko.
De Projectwinkel Stadshart biedt bezoekers een beeld van het verleden, heden 
en toekomst van het stadshart van Den Helder. Projecten van Woningstichting 
Den Helder, Zeestad en gemeente Den Helder zijn in detail uitgewerkt op de 
grote maquette. De projectwinkel (Spoorstraat 35) is elke zaterdag van 12.30 tot 
15.30 uur geopend.
Volg de ontwikkelingen in het stadshart op www.facebook.nl/ 
samenbouwenaandenhelder en klik op  Vind ik Leuk!



10 kop Beatrixstraat: een mooi appartement 
op een goede locatie!
Aan de kop van de Beatrixstraat  - tussen de Westgracht 
en Molenstraat -  in het stadshart van Den Helder, 
realiseerde Woningstichting eind 2014 het statige 
pand Kop Beatrixstraat. Dit pand is onderdeel van  
de omvangrijke vernieuwing van het stadshart van  
Den Helder. 

Begin 2015 nam mevrouw Schellinger als één van de eerste 
bewoners intrek in haar gloednieuwe appartement in de 
Kop Beatrixstraat.  Ze kon kiezen uit drie appartementen. 
Haar voorkeur had het appartement gelegen aan het 
dakterras. Tijdens de officiële opening werd de locatie-
naam voor de woningen van Vrijwaard omgedoopt tot 
Westhoek. Ondertussen woont mevrouw Schellinger al 
meer dan een half jaar in haar nieuwe woning. En zijn wij 
benieuwd hoe het haar bevalt.

Geboren Jutter terug naar Den Helder
De wieg van mevrouw Schellinger stond in de Keizerstraat. 
Het geboortehuis en het stukje Keizerstraat waar deze 
stond bestaan niet meer. “De woning is destijds gesloopt 
en het voormalige stukje Keizerstraat is bij de Beatrixstraat 
getrokken. Ik vond dat jammer maar het was nodig voor  
de verbreding van de winkelstraat. Ik ben toen met mijn 
ouders verhuisd naar de Weststraat. Dat is hier vlakbij”.  
Op haar 18de gaat ze in dienst bij de luchtmacht en woont  
ze op verschillende plekken in Nederland. Eind 1989  
komt ze terug naar Den Helder en gaat ze wonen in de 
Hortensiastraat. “Ik ben toen gaan werken in de Golfstroom. 
Ik stond daar  in de keuken, bediende de gasten in het 
restaurant en voerde huishoudelijke taken uit.  
Met 60 jaar, dat kon toen nog, ging ik met de vut!”

Na het overlijden van haar eerste echtgenoot trouwt 
mevrouw Schellinger jaren later met haar tweede man.  
Ze wonen samen aan de G.P. Blankmanstraat als door 
gezondheidsproblemen hij haar mantelzorger wordt.  
Na het overlijden van haar tweede echtgenoot staat ze er 
alleen voor en meldt ze zich aan voor een zorgwoning.  

“Na een kort verblijf in Ten Anker kreeg ik dit appartement  
in de Kop Beatrixstraat aangeboden. Ik heb deze direct 
aangenomen. Ik woon nu weer in de buurt waar ik ben 
opgegroeid! Hier liggen mijn jeugdherinneringen”.

tip voor de ontwerper
Nu mevrouw Schellinger al enige woonervaring heeft in 
haar nieuwe appartement willen we graag weten hoe het 
bevalt. “Over het appartement en het gebouw heb ik wel 
wat kritische opmerkingen. Niet alles is even rolstoelvrien-
delijk en de lift hapert ook wel eens. Ik raad aan dat de 
ontwerpers zelf eens in een rolstoel gaan zitten en ervaren 
hoe drempels, deuren of hoge keukenkasten belemmerend 
kunnen zijn. Hierdoor heb ik vaker hulp nodig dan ik zou 
willen. Bedoeling is toch om zolang mogelijk zelfstandig te 
blijven wonen. Ik ben heus wel tevreden hoor. De locatie is 
goed en de kamer is mooi! De dames van Vrijwaard staan 
altijd klaar en helpen waar het kan”.

Locatie is prachtig
Zittend in het zonnetje op het dakterras vertelt mevrouw 
Schellinger dat ze de locatie prachtig vindt. “Je hebt hier 
alles in de buurt.” Op de vraag of de stad veel verandert 
zegt ze. “Het zal wel Helders zijn maar ik heb de  
Beatrixstraat al zo vaak zien veranderen. Het zou mooi zijn 
als het blijft zoals het nu is. Dat is goed. Ik vind de nieuwe 
winkels (doelend op restaurant Da Gino, Oog en Design, 
Diverzo) erg mooi geworden. Ik hoop dat ze de andere 
stukken ook zo gaan opknappen. Dan wordt het erg mooi!” 

Nog twee appartementen te koop in Kop Beatrixstraat
Op de derde verdieping staan twee unieke ruime apparte-
menten te koop. Vanaf deze locatie bent u direct in het 
stadshart en Willemsoord. Bioscoop, theater en de dijk  
liggen op loopafstand. Prijzen vanaf € 242.000,-.
De appartementen zijn bereikbaar via een lift en beschikken 
beide over een riant buiten terras met uitzicht over de stad. 
Neem voor meer informatie contact op met  
Jongewaard Meijer Makelaars (0223 - 61 22 30).
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de hofDame
Na de noordzijde is nu de zuidzijde van de Beatrixstraat  
aan de beurt. Geheel in stijl komt daar De Hofdame met  
8 appartementen, 6 woningen en twee bedrijfsruimten in de 
plint. Alle appartementen hebben twee slaapkamers.  
De woningen bestaan uit drie verdiepingen met eigen, op 
het zuidwesten gelegen, terrassen. In het 4e kwartaal van 
2015 begint de bouw van De Hofdame. Naar verwachting 
duurt de bouw één jaar. Informatie over de woningen en 
verkoopprijzen kunt u vanaf eind september 2015 krijgen bij 
makelaardij Jongewaard Meijer. Op de hoogte blijven over 
De Hofdame? Meld u aan voor de nieuwsbrief via  
0223 - 67 76 77.

Benieuwd hoe de Hofdame in de Beatrixstraat eruit komt te 
zien? Kom naar de Projectwinkel Stadshart (Spoorstraat 35) 
en bekijk op de grote maquette De Hofdame. De project-
winkel is elke zaterdag van 12.30 -15.30 uur geopend.

Het laatste nieuws over de projecten in het stadshart volgen? Bekijk www.facebook.nl/samenbouwenaandenhelder en  
klik op  Vind ik leuk!

zoetelief
Op de hoek Beatrixstraat/Keizersstraat bouwt  
Woningstichting Zoetelief. Met zeven woningen 
voor de verhuur en twee winkels in de plint wordt 
Zoetelief een beeldbepalend pand voor het 
stadshart. De zeven huurwoningen hebben elk 
onder meer twee slaapkamers en een privé 
buitenruimte. De woningen zijn per lift bereikbaar. 
De winkelruimtes worden verhuurd aan Xenos en 
House of Indigo.

De verhuur van de woningen start begin 2016,  
de verhuurprijzen volgen nog. Op de hoogte blijven 
over de voortgang en de huurprijzen van Zoetelief? 
Meld u aan voor de nieuwsbrief via 0223 - 67 76 77.  

Benieuwd hoe Zoetelief er uit komt te zien? Kom 
naar de Projectwinkel Stadshart (Spoorstraat 35) 
en bekijk de maquette Zoetelief op de grote 
maquette stadshart. De projectwinkel is elke 
zaterdag van 12.30 - 15.30 uur geopend.

Het laatste nieuws over de projecten in het stadshart volgen? Bekijk www.facebook.nl/samenbouwenaandenhelder en  
klik op  Vind ik leuk!

Nog twee appartementen te koop in Kop Beatrixstraat
Op de derde verdieping staan twee unieke ruime apparte-
menten te koop. Vanaf deze locatie bent u direct in het 
stadshart en Willemsoord. Bioscoop, theater en de dijk  
liggen op loopafstand. Prijzen vanaf € 242.000,-.
De appartementen zijn bereikbaar via een lift en beschikken 
beide over een riant buiten terras met uitzicht over de stad. 
Neem voor meer informatie contact op met  
Jongewaard Meijer Makelaars (0223 - 61 22 30).
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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, gemeente Den Helder en maritieme Stad (samenwerkingsverband van Proper-Stok 
en Woningstichting Den Helder) werken samen aan de vernieuwing van het stadshart van Den Helder. Op de kaart staat een 
overzicht van alle projecten in het stadshart. U ziet welke projecten in ontwikkeling zijn, gerealiseerd worden of al  
opgeleverd zijn.

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

Halter Bellevue
2. De Melkfabriek, 5 koopwoningen
3. Molenplein fase 2
4. Koningsdriehoek Zuid (wonen) 
5. De Kamerheer, locatie kanonnenpleintje
6. Stationsgebied, nader in te vullen
7. Anton Pieckplein
8. Zuidstraat 13
9. Over het Wad, 51 appartementen + 9 herenhuizen

In uitvoering
1. De Hofdame, winkelconcentratie + 8 appartementen en 6 woningen 
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
12. Kop Beatrixstraat, 24 zorgwoningen met commerciële plint  

van 250m2 + 3 koopwoningen
13 Juttersplein

De vernieuwing van het stadshart op de 
voet volgen? Ga naar www.facebook.nl/
samenbouwenaandenhelder en klik op 
Vind Ik Leuk!
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bezoek de projectWinkel stadshart 
In de Projectwinkel Stadshart ziet u de vernieuwing van het stadshart in beeld en geluid.  
Op de grote maquette stadshart staan alle projecten in detail uitgewerkt en op een groot digitaal 
scherm kunt u virtueel wandelen door de stad. Vrijwilligers van de Helderse Historische Vereniging 
vertellen u graag over de historie en de toekomst van het stadshart.

Waar: Spoorstraat 35 te Den helder
Wanneer: elke zaterdag van 12.30-15.30 uur
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14 100 jaar tuindorp

Dit jaar vieren de Tuindorpers dat hun wijk 100 jaar bestaat. Voor die tijd stonden er wel wat huizen in het veld, 
maar het Tuindorp zoals we het nu kennen bestaat 100 jaar. De start van de viering begon op 21 maart met een 
optuindag en het hijsen van de jubileumvlag door Wethouder Pieter Kos, Jathusan en de kinderen van de Verre-
kijker. De door de  kinderen van de Tuindorpschool en de Windwijzer in 2014 geplante bloembolletjes kwamen in 
de Crocusstraat in het voorjaar van 2015 prachtig tot bloei.

Het hoogtepunt van de viering van 100 jaar lag bij het 
3-daags evenement met kermis, tokkelbaan, braderie, 
muziek, zeskamp kanorace en nog veel meer op en rond 
het fort Dirksz Admiraal. En wat een feest was dit, van 
heinde en verre kwamen hier zeker 10.000 mensen op af 
om samen met de Tuindorpers hun feest mee te vieren. 
Rode draad was de drie dagen durende paalzitwedstrijd in 
het water langs de Nieuweweg. Van de 12 deelnemers aan 
de start hielden zes bikkels het vol tot het eind! 

Bijzonder was de openstelling van het Fort voor het 
publiek. Een groep vrijwilligers steekt al 3 jaar lang veel 
vrije tijd in het Fort om het weer te krijgen in de staat van 
vroeger.

Het evenement is mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers 
en sponsoring vanuit het Wijkconventant en de circa 25 
sponsoren. Nieuwsgierig naar meer nieuws over 100 jaar 
Tuindorp? Bekijk de facebookpagina 100 jaar Tuindorp  
Den Helder of de website www.100jaartuindorp.nl.

Fotograaf: Fokke Terpstra
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zeevaartschool
IMARES is hét Nederlandse instituut voor toegepast marien 
ecologisch onderzoek met als doel kennis vergaren van en 
advies geven over duurzaam beheer en gebruik van zee- en 
kustgebieden. Naar verwachting zal Imares in oktober het  
pand van de voormalige Zeevaartschool betrekken.
Nu wordt er door de firma Dozy hard gewerkt om alle 
lokalen gebruiksklaar te maken.
Aan de achterzijde wordt het gebouw uitgebreid met  het 
laboratorium waar allerlei onderzoeken worden gedaan die 
betrekking hebben op  het leven in de zee.

facelift voor de asterstraat
Op 11 en 30 maart en 23 juni vonden er gesprekken plaats in buurthuis Elto tussen buurtbewoners, gemeente en 
Woningstichting over wenselijke verbeteringen voor de Asterstraat en het Asterplein. De gesprekken leverden ongeveer 
dezelfde voorkeuren op. De volgende ideeën werden vaak genoemd:
•	 De	nieuwe	zwarte	tuinhekjes	in	de	Tuinstraat	zouden	ook	heel	mooi	zijn	voor	(delen	van	de)	Asterstraat;
•	 Eenheid	in	materiaalgebruik	bij	erfafscheidingen	is	mooi;
•	 Een	andere	bestemming	voor	de	grote	voortuinen	die	niet	door	de	bewoner	worden	gebruikt	en	onderhouden;
•	 Rolcontainers	(kliko’s)	weg	uit	voortuinen,	of	onzichtbaar	maken	met	hout	of	groen;
•	 Op	sommige	plekken	mag	er	best	een	‘huiskamer	op	de	stoep’	komen,	met	bankjes	en	dergelijke;
•	 Op	de	plek	van	huidige	verwaarloosde	voortuinen,	of	op	andere	plekken,	zouden	houten	of	gekleurde	bloembakken	

heel	mooi	zijn,	en	bewoners	willen	die	ook	onderhouden;
•	 Nieuwe	bomen	planten	in	voortuinen	of	straat,	liefst	mooie	bloeiende	exemplaren;
•	 Nieuwe	kleurige	struiken	op	sommige	plekken	zouden	ook	mooi	zijn;
•	 De	uitstekende	ronding	van	de	groenstrook	midden	in	de	Asterstraat	(tegenover	het	Asterplein)	moet	worden	 

rechtgetrokken	om	overstekende	kinderen	meer	zicht	te	bieden;
•	 Waar	stegen	op	de	Asterstraat	uitkomen,	voor	de	spelende	kinderen,	graag	een	verkeersremmende	inrichting 

van	de	Asterstraat;
•	 De	straat	als	speelgebied:	dus	liever	autoluw	dan	meer	ruimte	voor	auto’s.

asterplein
Er zijn ideeën geuit om het Asterplein geheel autovrij 
te maken en auto’s te laten parkeren in extra parkeer-
havens langs de Asterstraat en/of de Tuinstraat.  
Het autovrije Asterplein zou dan een extra mooie, 
centrale plek voor de buurt worden, met volop 
speelmogelijkheden voor kinderen, eventueel ook in 
de vorm van een sportveldje.
Dit idee is mooi, maar te groot om spoedig uit te 
voeren. Maar er is een kans! Naar verwachting wordt 
de Tuinstaat over ongeveer twee jaar opnieuw 
bestraat. Tegen die tijd loont het de moeite om 
samen met de bewoners te bekijken of we dit idee 
kunnen uitvoeren.

Wat gaat er nu gebeuren?
Op het idee van het Asterplein na zijn veel ideeën goed en redelijk snel uit te voeren, en dat proberen we in veel gevallen 
dus ook te doen. De gemeente maakt een definitief ontwerp dat zoveel mogelijk rekening houdt met wat allemaal is 
gezegd. Iedereen in de straat ontvangt dit ontwerp in de brievenbus. Volgens planning starten we in het najaar.



16 dit gebeurt er in nieuW den helder! 
Woningstichting Den Helder en gemeente Den Helder werken samen aan de vernieuwing van de wijk Nieuw Den Helder.  
Op de kaart staat een overzicht van alle projecten in Nieuw Den Helder. U ziet welke projecten in ontwikkeling zijn,  
gerealiseerd worden of al opgeleverd zijn.

Projecten plattegrond Nieuw Den Helder
In ontwikkeling
1. Vechtstraat
2. Sloop Mark-/Zoomstraat
3. Waddenzeestraat
4. Bergingen Runstraat 
5. Het Landhuis Kreekpark (zorgwoningen)
6. Het Kasteel Kreekpark (42 levensloopbestendige woningen)
7. Meidoornstraat
8. Jan Verfailleweg

In uitvoering
1. Kreekpark CPO
2. Falgatuinen

Gerealiseerd
1. Bredeschool IJsselmeerstraat
2. Winkelgebied Marsdiep
3. Bibliotheek, kinderopvang, basisschool en OKK
4. De Groene Vecht
5. De Zeester
6. Multifunctioneel Centrum en speeltuin De Oase
7. Het Cruijff Court
8. Het Duinpark
9. Marsdiepstraat
10. Fluytstraat/Korvetstraat
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21 woningen aan de vechtstraat
Voor huurders met een lichte zorgvraag

In ons voorjaarsnummer van Woonmagazine lieten we al een drietal artistimpressions zien van deze woningen.  
In overleg met stedenbouwkundig ontwerp bureau West 8, verantwoordelijk voor het masterplan “Den Helder 
moest van ver komen”, is het definitieve ontwerp vastgesteld van de 21 woningen. Op de nieuwe tekeningen kunt 
u zien hoe Nieuw Den Helder er weer een aantal beeldbepalende woningen er bij krijgt.

De woningen worden gebouwd naast het zorgcentrum de Groene Vecht. Zelfstandig wonen maar wel met zorg zoals 
maaltijden, alarmering, activiteiten etc. binnen handbereik. De woningen zijn naar verwachting voorjaar 2016 gereed  
voor bewoning. De verhuur vindt plaats in overleg met Zorggroep Tellus. 

Bent u geïnteresseerd? Opgeven voor de nieuwsbrieven over de Vechtstraat kan telefonisch via het algemene nummer 
van Woningstichting Den Helder: 0223 - 67 76 77. 

Tussen de Scheldestraat en de Eemstraat ontstaat een oase: het Kreekpark. 
Te midden van groen, water en rust is ruimte voor wonen. Zie voor meer informatie www.wsdh\kreekpark.nl.

het kreekpark
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openDag falgatuinen: veel groen en 
gezond eten
Op 6 juni was de opendag Falgatuinen. Buurtbewoners 
lieten, ondersteund door de tuincoördinator Corrie de Vreede 
van De Helderse Vallei, zien hoe zij tuinieren. Vrijwilligers 
van	De	Weggeefwinkel	toonden	hun	‘Tuin	van	Overvloed’.	
Vele bezoekers namen een kijkje in de tuinen en konden 
meedoen met workshops als zelf zaaien, bloemstuk-  en 
regenwaterfilter maken. Ook kon er geproefd worden van 
de verschillende eigen gekweekte groenten en specerijen.
Kunstenares Marjolijn Guldemond gaf informatie over haar 
kunstproject dat alles te maken heeft met water, ontmoeten 
en verbinden. Robbert Waltmann onthulde namens 
Woningstichting Den Helder het entreebord voor de 
Falgatuinen. De Falgatuinen in de wijk Nieuw Den Helder 
bieden buurtbewoners de mogelijkheid om elkaar in een 
andere situatie en op een andere plek te ontmoeten.  
De grond is door Woningstichting Den Helder ter  
beschikking gesteld. 
Ook geïnteresseerd in een stukje grond in de Falgatuinen? 
Neem voor informatie over mogelijkheden contact op met 
Woningstichting (0223 - 67 76 77)!
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woningstichting Beperkt verkoop  
huurWoningen in julianadorp 
Om	geen	‘nee’	te	hoeven	verkopen	als	mensen	vragen	naar	betaalbare	sociale	 
huurwoningen in Julianadorp besloot Woningstichting recent een aantal  
eengezinshuurwoningen in Julianadorp niet te verkopen. Na vertrek van de  
huidige huurder blijven deze woningen deel uit maken van de kernvoorraad  
huurwoningen van Woningstichting en worden ze aangeboden aan een  
volgende huurder.
Woningzoekenden in Julianadorp wonen vaak al in deze wijk en de  
kinderen gaan in Julianadorp naar school. Redenen waarom ze graag  
in Julianadorp willen blijven wonen. Woningstichting zorgt er voor dat in  
redelijkheid in deze behoefte kan worden voorzien. Dat wil overigens niet  
zeggen dat Woningstichting geen enkele huurwoning in Julianadorp meer verkoopt.  

Wordt de Waddezeestraat De kleurigste en 
meest Besproken straat van den helder?
De buitengevels van de flats aan de Waddenzeestraat  zijn 
aan vervanging toe. Zo’n moment biedt een kans om iets 
moois van de gevels te maken. Woningstichting vroeg 
Beltman architecten uit Enschede een gevel te ontwerpen 
in de sfeer van de beroemde excentrieke Oostenrijkse 
schilder en architect Hundertwasser.
Hundertwasser, die kleurrijk ontwierp en rechte lijnen 
verafschuwde. Vervolgens nodigde Woningstichting de 
bewoners uit om te reageren op het ontwerp van Beltman. 
De bewoners die aan deze uitnodiging gehoor gaven waren 
enthousiast, maar de opkomst was zo klein dat op 27 juli 
nog een inloopmiddag volgde. 
Ondanks de hevige regen op 27 juli gaf een aantal bewoners 
van de Waddenzeestraat toch nog gehoor aan de uitnodiging. 
Ook deze bewoners spraken hun enthousiasme uit over het 
getoonde ontwerp.





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

Puzzel

Winnaar puzzel voorjaar 2015 
De heer P. van de Berge, De Garst te Den Helder 
Oplossing was: Voorjaar 


