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

Foto voorkant: familie Mooij, huurders van een appartement aan de Marsdiepstraat.
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Voorwoord
Nieuw Den Helder
Terwijl Woningstichting in het stadshart de lege plekken aanheelt, 
‘vergroent’ Nieuw Den Helder. Met twee doorbraken in de fl ats aan 
de Marsdiepstraat krijgt het Duinpark verbinding met de oostelijk 
gelegen delen van de wijk. In het gebied tussen de Marsdiepstraat, 
Eemstraat en Texelstroomlaan richt Woningstichting samen met 
Landschap Noord-Holland het ‘wachtend landschap’ in. Bedoeling 
is dat dit gebied in de toekomst (dun) bebouwd wordt.   

Kerntaak blijft huisvesten
We verdichten het stadshart en vergroenen Nieuw Den Helder, maar 
onze kerntaak blijft natuurlijk het verhuren en onderhouden van 
betaalbare woningen. In het verslagjaar 2013 gaven wij jongeren 
op meerdere manieren extra kansen op een woning in Den Helder, 
we onderhielden onze woningen op hoog niveau en investeerden 
bovendien in het energiezuinig maken van woningen. Alles bij 
elkaar investeerden we aan onderhoud in 2013 rond € 13 miljoen 
euro in onze woningen. Een Woningstichtingwoning kost aan huur  
ongeveer 62% van wat in Nederland als maximaal redelijk geldt. 
Vergeleken met de huurprijzen van andere sociale verhuurders 
zijn onze huren laag. Dat willen we graag zo houden. Maar omdat 
ons door de regering een extra heffi  ng van een kleine € 7 miljoen 
is opgelegd, en wij ook nog verplicht waren enkele noodlijdende 
corporaties te ondersteunen stijgen onze lasten uiteindelijk met 
zo’n 7 miljoen per jaar. Het kan niet anders dan dat we die voor een 
deel via huurverhogingen binnen halen. Maar door ook aan onze 
uitgavenkant te snoeien konden we de huurverhoging zo beperkt 
mogelijk houden.

Woningstichting geknipt
Onze bezuinigingen betreff en onze activiteiten in het stadshart. 
Dat neemt niet weg dat we wel door willen met ons plan om Den 
Helder aantrekkelijker te maken. Wij geloven in een  gezonde mix 
van huur-, koopwoningen en maatschappelijk en commercieel 
vastgoed. Maar als corporatie is het ons niet toegestaan om 
commerciële activiteiten te ontwikkelen. Sinds wij tijdens het 
bezoek van minister Blok aan onze stad onze ambitie konden 
tonen, ziet de minister wel de noodzaak van de brede investeringen 
van Woningstichting in.
Hij wil ons onder strikte voorwaarden ruimte geven om toch 
maatschappelijke en commerciële activiteiten te ontwikkelen. 
Belangrijkste voorwaarde is terecht dat het volkshuisvestelijk 
vermogen door deze activiteiten geen risico loopt. Daar kan 
Woningstichting aan voldoen door een knip te maken tussen de 
traditionele volkshuisvestelijke activiteiten enerzijds en anderzijds 
de maatschappelijke en commerciële activiteiten. Deze splitsing is 
in voorbereiding.

Samenwerking en stabiele koers
Samen met de gemeente, met Zeestad en met onze partners uit 
onder meer onderwijs, zorg en welzijn, werken wij constructief 
samen bij de realisatie van de gemeenschappelijke ambitieuze 
plannen. Voor deze prettige samenwerking danken wij onze 
partners van harte. U als lezer wordt uitgenodigd in dit verslag 
kennis te maken met de maatschappelijke activiteiten van 
Woningstichting over het afgelopen jaar.

Namens de directie

Robbert Waltmann
Algemeen Directeur Woningstichting Den Helder

Dijk, duinen, strand en hoogstaande voorzieningen als 

schouwburg, het nieuwe zwembad en de Helderse Val-

lei binnen handbereik en een stadshart met heel veel 

kansen! Woningstichting en de gemeente werken er 

keihard aan om die kansen te gebruiken. Doel is de kwa-

liteit, levendigheid en gezelligheid in het centrum terug 

te brengen. Dat leverde in het afgelopen jaar weer een 

aantal prachtige projecten op: panden in de Beatrix-

traat kregen nieuwe gevels en de Keizersbrug kwam 

uit de steigers. Tegenover het Kanonnenpleintje aan 

de Beatrixstraat verrijst een prachtig woongebouw met 

twee winkels en in de Spoorstraat zijn de zeven schit-

terend gedetailleerde woningen bijna ‘onder de pan-

nen’. Eind 2013 startte de restauratie en uitbreiding van 

School7, het nieuwe onderkomen van de bibliotheek. 

De Helderse binnenstad ondergaat in vijf tot zeven jaar 

een complete metamorfose. 
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onderneming. Maar wat we ook aanpakken het moet in 
eerste instantie vanuit de jongeren zelf komen. Dat maakt het 
soms lastig om met andere instanties samen te werken zoals 
het Community College dat een duidelijke visie en structuur 
heeft. Mocht vanuit de jongeren een project opstarten dat 
aansluit bij die structuur en visie dan kan samenwerking 
uiteraard wel.” 

Politiek heeft eveneens de aandacht van de jongeren bij Plein 
XL. “Samen met de politiek kijken naar werk en onderwijs. 
We gaan om tafel met politici uit dezelfde leeftijdsgroep, 
jongeren tussen de 16 en 27 jaar. Meedenken over thema’s 
en je niet mee laten trekken in bestaande structuur, anders 
zijn en anders denken mag.” In het Trendteam zitten al 

jongeren vanaf twaalf jaar. 
“Deze groep komt eens per 
week bij elkaar en bedenkt 
kleine projecten die aansluiten 
bij de ontwikkelingen in Den 
Helder, want het is belangrijk 
dat jongeren betrokken zijn 
bij wat gaande is in hun eigen 
stad.”

Hoe kun je je aansluiten? 

Ga naar www.pleinxl.nl

Jongeren helpen bij hun ontwikkeling, dat is in een notendop het doel van Plein XL. 

“We hebben daarom al tot drie keer toe onze richtlijn 
bijgesteld. We begonnen in juni 2012 als Coaching 
organisatie, maar al gauw bleek dat jongeren daar helemaal 
geen behoefte aan hebben. We zijn vanaf juli 2013 echt een 
netwerk organisatie geworden en sinds januari van dit jaar 

richten we ons nog meer op 
de vraag vanuit de jongeren 
en zijn inmiddels een project 
organisatie”, aldus begeleidster 
Jolanda van Duin. Het aantal 
deelnemende jongeren is 
gegroeid van tien in het 
begin tot een dertigtal op dit 
moment. “Dat alles onderling 
door de jongeren zelf georganiseerd wordt is een drijfveer 
voor anderen om zich aan te sluiten.” Projecten waar jongeren 
bij Plein XL momenteel mee bezig zijn is bijvoorbeeld het 
project ‘Jongeren in beeld’ dat tot doel heeft meer zichtbaar 
te zijn voor werknemers. “Je bent meer dan een diploma, we 
kijken bijvoorbeeld heel erg naar persoonlijke kwaliteiten, 
hoe breng je die in beeld. Samen bedenken ze dan een 
stappenplan en voeren dat uit”, aldus Jolanda. Een ander 
project binnen Plein XL is de workshop netwerktraining. “Daar 
kijken we naar zaken als hoe schrijf je een sollicitatiebrief, 
hoe voer je een sollicitatiegesprek of hoe start je een eigen 
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Het is ondanks toeslagen en eventueel aanvullende 
voorzieningen beslist niet eenvoudig om in de almaar duurder 
wordende maatschappij het hoofd boven water te houden. 
Toch is het te doen vertelt een inwoner uit de Visbuurt. “Leven 
van een uitkering is wennen aan een ander uitgave patroon, een 
andere kijk op wat nodig is. Vroeger kreeg je het van huis uit 
mee, de tering naar de nering zetten, maar wanneer je stappen 
terug moet doen omdat je ineens zonder werk komt, dan vergt 
het best veel nadenken eer je jezelf een nieuw leefpatroon hebt 
eigen gemaakt.” De eerste maanden beheerste geld, of liever 
gezegd de afwezigheid ervan, het hele leven. “Op een goed 
moment vind je daar een weg in, maar dat kost tijd.” 

Structuur aanbrengen in de uitgaven is het belangrijkste. 
“Na een poos weet je welke Huismerken net zo goed zijn als 
de A merken in de supermarkt. Je maakt potjes voor de vaste 
lasten en de boodschappen en dan simpelweg per maand 
bekijken wat er over is voordat je geld spendeert aan de kapper, 
kleding enzovoort. De ene maand is dat makkelijker dan de 
andere, feestdagen of bijvoorbeeld verjaardagen betekent dat 
je het gebruikelijke uitgave patroon alweer moet bijstellen”. 
Persoonlijke omstandigheden spelen een grote rol bij het al 

Nog een paar weken en dan kan Maaike van Pelt verhuizen. 
“Naar een leuke woning met een voor- en achtertuin”, vertelt ze 
blij. Maaike ging rond haar twintigste op zichzelf wonen. “Eerst 
in een fl atje in de Marsdiepstraat, maar ik wilde dolgraag in een 
huis wonen in één van de oudere buurten van Den Helder, alleen 
maakte ik geen enkele kans. Iedere keer stond ik als dertigste op 
de lijst.” Ze kreeg een bovenwoning in de Beatrixstraat, maar het 
verlangen naar een betere woning bleef. Door het verkrijgen 
van de extra woningzoekendepunten werd zij gestimuleerd en 

Uitkomen met 
een klein inkomen

dan niet makkelijk uitkomen met een klein inkomen. “Met 
opgroeiende kinderen is het vaak een stuk lastiger en niet alleen 
vanwege wat kinderen willen omdat het mode is op school, 
ook omdat wetgeving niet altijd is ingesteld op persoonlijke 
omstandigheden en hulp vaak veel te laat word ingeroepen”. 

Het zit soms ook in kleine dingen. “Grip houden op uitgaven 
betekent soms dingen betalen met een acceptgirokaart. In een 
gezin waar iedere euro drie keer moet worden omgedraaid 
voor het kan worden uitgegeven, is het heel bezwarend dat 
sommige instanties daar €1.50 voor in rekening brengen. Aan 
de ene kant waarschuwen ze voor te makkelijk aanschaff en via 
internet, anderzijds brengen ze administratiekosten in rekening 
als je via een girokaart wilt betalen en dat terwijl een paar dagen 
later betalen, op het moment waarop het uitkomt, het verschil 
kan maken tussen maandelijks rood staan of net wel uitkomen.” 
Zelf tijdig de noodbel luiden wanneer het echt niet meer lukt, is 
beslist een aanrader. Behalve daarvoor aangewezen instanties 
zoals schuldhulpverlening, denkt de afdeling incasso van 
Woningstichting graag mee met oplossingen waar het de huur 
van de woning betreft. 
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schreef zich opnieuw in als woningzoekende. “Het gaf me het 
gevoel weer een kans te maken om een huisje te krijgen dat echt 
naar mijn zin is en dat is gelukt. Ik heb een huisje toegewezen 
gekregen nu in Oud Den Helder, een sfeervolle buurt waar het 
heel prettig wonen is, dankzij de 500 extra punten en een klein 
beetje geluk hebben”, laat Maaike weten, die er enthousiast aan 
toevoegt: “Ik kan bijna niet wachten tot het zover is dat ik ga 
verhuizen. Ik ben er echt heel blij mee.”

Problemen met het betalen van de huur? Vraag op tijd de medewerkers 
van Woningstichting Den Helder met u mee te denken.

Woningstichting geeft kansrijke jongeren graag een steuntje in de rug.
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Bonje met de buren, het komt voor en vaak ontstaat 
de onmin door onuitgesproken kleine ergernissen. 
“Niemand is er op uit om het de ander moeilijk te maken, 
maar wat begint met een opmerking hier en een snauw 
daar eindigt soms in onleefbare omstandigheden”, 
vertelt Andrea de Putter, coördinator Buurtbemiddeling 
Den Helder. 

Buurtbemiddeling Den Helder van start met 20 vrijwilligers. 
“Zij kregen een training van Paul Thijsse. We werken met een 
landelijke methodiek, uitgeschreven door CCV (Centrum voor 
Criminaliteit en Veiligheid) Belangrijk is dat buurtbemiddeling 
geen partij is in het geheel, de vrijwilligers zijn niet voor de 
één of de ander, maar gaan eerst in gesprek met degene die 
overlast ervaart en daarna met degene die overlast veroor-
zaakt, maar altijd met de vraag voorop 

       ‘wat gaat er mis, hoe
   ervaart u dat en hoe
kunnen wij helpen’.

Voorwaarde van buurtbemiddeling is wel dat partijen al ac-
tie hebben ondernomen en bereid zijn tot een gesprek met 
elkaar”. 

De vrijwilligers werken in paren, liefst een man en een vrouw. 
“onze vrijwilligers zijn heel betrokken mensen van verschil-
lende leeftijden, vanaf 18 jaar tot 65, van ervaren mediators 
tot een gepensioneerde visser. Twee mensen hebben helaas 
af moeten haken vanwege drukke banen, maar ik heb echt 
bewondering voor de passie waarmee de vrijwilligers zich in-
zetten om het in Den Helder leefbaarder te maken”. In 2013 
werden 58 zaken in behandeling genomen. “Dat varieerde 
van advies vragen en dat bleef dan bij een enkel telefoontje of 
het doorverwijzen naar andere instanties tot aan het succes-
vol afronden van een bemiddeling en alles dat daar tussenin 
zit, want het kan ook zo zijn dat buren niet echt tot elkaar ko-
men en toch tevreden zijn met de bemiddeling omdat ze in 
ieder geval gehoord zijn”. 

Voor 2014 verwacht Buurtbemiddeling een gelijk aantal za-
ken te behandelen. “Vorig jaar deden we ook wat langlopen-
de zaken en dat is moeilijker. Buurtbemiddeling is er feitelijk 
op gericht om kortlopende zaken te behandelen. Hoe korter 
de overlast duurt des te makkelijker zijn buren nog tot elkaar 
te brengen.” De samenwerking met de partners in deze ver-
loopt prima. “Mede door de goede samenwerking met de 
politie en Woningstichting heeft buurtbemiddeling in Den 
Helder snel bekendheid gekregen en dat begint zijn vruchten 
af te werpen. Buurtbemiddeling zal wel altijd nodig zijn in een 
participatie maatschappij, want confl icten komen en gaan.”  
Aanvragen voor buurtbemiddeling kunnen het best worden 
gedaan via de site:  www.buurtbemiddelingdenhelder.nl 

  Buurt-
bemiddeling 
       helpt
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Sociale huurwoningen zijn pas sociaal als ze een sociale huurprijs 
hebben. De overheid heeft daar een wet voor gemaakt. Die 
bepaalt dat elke sociale huurwoning een huurplafond heeft: 
de maximale huur, die niet mag worden overschreden. De 
meeste corporaties vinden de door de overheid vastgestelde 
maximale huur echter nog te hoog voor hun huurders. Zij laten 
de huren doorgroeien tot een lagere huur dan de maximale 
huur. Het niveau tot waar ze de huren laten doorgroeien wordt 
de streefhuur genoemd. 

Woningstichting hanteert voor haar woningen verschillende 
streefhuren. Hoe gewilder een woning, hoe hoger de streefhuur, 
zou men verwachten, maar zo werkt het niet helemaal. 
Woningstichting houdt ook rekening met de draagkracht 
van de huurders. Zo is de streefhuur van appartementen in 
Nieuw Den Helder in de meeste gevallen lager dan die van 
vergelijkbare appartementen in De Schooten. 

In overleg met de Stichting Huurdersbelang zijn in 
2013 de streefhuren aangepast. De streefhuren van 
levensloopbestendige woningen waren bijna zonder 
uitzondering 85%. Deze zijn over het algemeen omlaag 
gebracht. Daarentegen zijn de streefhuren van andere 
woningen verhoogd.   

De meeste woningen van Woningstichting hebben nu 
een streefhuur van 72% (was 70%). De streefhuur van veel 
appartementen in Nieuw Den Helder is 65% (was 62%). 
De meeste levensloopbestendige woningen hebben 
nu een streefhuur van 75% (was 85%). Heel gewilde 
levensloopbestendige woningen hebben nog steeds een 
streefhuur van 85%. 

  Streef-
huren 

Zoeken naar het evenwicht tussen 

betaalbaar houden, kosten dekken en 

inspelen op de vraag: Woningstichting paste 

in overleg met de Stichting Huurdersbelang 

de streefhuren aan
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aaijmakers - beschouewn als eigen woning

Bij het aankomen lopen valt direct de keurig 
onderhouden voortuin met prachtig vormgegeven 
boompjes op. Dhr. Raaijmakers staat nog net de laatste 
takjes bij te snoeien. Al meer dan 43 jaar woont de familie 
Raaijmakers tevreden in de A.J. Kuiperstraat te Oud Den 
Helder. Eind 2013 was de familie Raaijmakers al te zien 
op de voorkant van de wintereditie Woonmagazine. 
Toen stond de woning nog volledig in de steigers 
vanwege het aanbrengen van een geheel nieuwe voor 
– en achtergevel. Inmiddels zijn de werkzaamheden 
afgerond en zijn we benieuwd hoe alles is verlopen.

Terug naar Den Helder
Mevrouw Raaijmakers is een geboren Heldernaar, zeg maar 
gerust een jutter. Haar hele jeugd bivakkeerde ze in en rondom 
de Jacob Beenstraat. Nadat de vlam was overgeslagen ging ze al 
snel samenwonen met dhr. Raaijmakers in Breezand. Na enkele 
jaren bracht het werk de familie Raaijmakers weer terug naar 
Den Helder. Eind 1970 ontvingen ze de sleutel van hun huidige 
woning aan de A.J. Kuiperstraat. “In het begin was het best even 
schrikken. Er lagen oude autobanden in de tuin, de schuur was 
een bouwval en binnen was het al niet veel beter. Gelukkig werd 
er in de jaren die volgden heel veel opgeknapt aan de woning.” 
aldus dhr. Raaijmakers. 

Veel werkzaamheden
Dat Woningstichting niet stil gezeten heeft blijkt al snel als we 
over de geschiedenis van de uitgevoerde werkzaamheden 
praten. Mevrouw Raaijmakers heeft het allemaal op een rijtje 
gezet: “Dat we net kwamen wonen kregen we al een nieuwe 
schuur. In de jaren daarna volgende een verbouwing aan de 
schoorsteen en diverse schildersbeurten. Rond 2001 kwam de 
meest omvangrijke klus. We moesten toen wel 6 weken uit onze 
woning weg. Na terugkomst hadden we achter een uitbouw 
met keuken en een nieuwe badkamer en toilet.”  

Eind 2013 begon Woningstichting aan het planmatig onderhoud 
aan de gevels van de woningen. Dhr Raaijmakers: “Dit was ook 
wel nodig. We ventileerden elke dag maar kregen toch steeds 

Beschouwen als
               eigen woning

last van vocht in de woning. Soms trok zelfs de vloer krom. 
Volgens mij kwam dit door de ouderwetse manier van 
isoleren die men jaren geleden toepaste. Alle isolatiegaten 
waren verstopt.” Op de vraag of hij al merkt dat de nieuwe 
gevel beter is geeft hij aan: “Tot nu toe heb ik geen last van 
vocht in huis gehad. De schimmelplekken blijven weg. Ik 
vermoed ook dat we minder gas verbruiken.”

De heer en mevrouw Raaijmakers zijn zeer te spreken over de 
laatste verbouwing. “Tijdens de sloopwerkzaamheden kwam 
er onbedoeld een stuk muur naar beneden. De uitvoerder van 
Dozy kwam gelijk polshoogte nemen en stelde ons gerust. 
De muur werd keurig hersteld. Maar ook aannemingsbedrijf 
Meijer verdient een pluim. De steigers werden zonder 
schade te maken aan de planten neergezet. En nadat de 
werkzaamheden waren afgerond legde een werknemer van 
Meier de straattegels weer precies terug in het oude patroon. 
Dat is nog eens service,” aldus dhr. Raaijmakers

Tot slot geeft dhr. Raaijmakers aan dat het hem zeer goed 
bevalt om in een huurwoning te wonen. “Je woont zonder 
zorgen van een hypotheek en het onderhoud wordt voor je 
uitgevoerd. Zelf doe ik ook erg veel. Als het ware beschouw in 
het als mijn eigen woning en zo ga ik er ook mee om!”
Op de vraag of ze het andere kinderen aanraden om te lezen 
antwoorden ze alle vier: “zeker, maar alleen als je het durft en 
niet snel bang bent!’’

In 2013 pleegde Woningstichting aan ruim vijfduizend 
woningen planmatig onderhoud. Dat kostte ruim 13 
miljoen euro. 
Op de website (Ik ben huurder – Onderhoud - Planmatig 
onderhoud) vindt u een lijst met per complex alle 
planmatige uitgevoerde werkzaamheden. 
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In 2013 deden zich in de Cronjestraat en De Wetstraat 
een paar vervelende incidenten voor. 
Een aantal huurders werd de dupe van gedrag van 
andere huurders. In dergelijk situaties, zeker gezien de 
ernst van de misdragingen, grijpt Woningstichting in 
en garandeert zoveel mogelijk het woongenot van de 
‘goede’ huurders.

Het broeide al langer. Bewoners voelden zich niet veilig na de 
komst van een tweetal nieuwe 
huurders in het complex. Een aangestoken brand was de 
druppel die de emmer in de monumentale huurwoningen 
(het oudste bezit) van Woningstichting deed overlopen. 
Politie, het maatschappelijk werk, de gemeente én een groep 
vertegenwoordigers van de bewoners trokken samen met 
Woningstichting op om de geest weer in de fl es te krijgen. 
Er is gesproken met de amokmakers en met instanties die 
deze mensen begeleiden. Daardoor kwam meer controle 

op het gedrag van de betreff ende huurders. Daarnaast nam 
Woningstichting een aantal ‘technische’ maatregelen om het 
gevoel van veiligheid te verhogen en de grens tussen privé en 
openbaar gebied duidelijker te 
markeren. In totaal zijn de partijen drie keer bijeen geweest. 
Die bijeenkomsten, de afspraken die daar zijn gemaakt en de 
follow up van die afspraken lijken voorlopig voldoende om 
de rust te doen weer keren. Er komt verlichting in de stegen 
en Woningstichting fi nanciert samen met de gemeente 
de aanpak van de woonomgeving. Bovendien schrijft 
Woningstichting leefregels voor waar de bewoners zich aan 
moeten houden. Zittende huurders mogen vrijwillig deze 
regels ondertekenen. Een aantal heeft dat inmiddels gedaan. 
Bij nieuwe huurders maken de leefregels onderdeel uit van 
het huurcontract. De bewoners zijn tevreden met de getroff en 
maatregelen: “Er is in korte tijd veel bereikt door een duidelijke 
samenwerking met alle instanties. We zijn er heel blij mee” 
zegt de heer Schoorl, één van de huurders in de Cronjestraat. 
onderwijs in Nederland.

Maart 2013 
Een wand vol problemen.

Sociaal beheer en 
    fysieke maatregelen
       in het eerste bezit
van Woningstichting
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“Het kan van alles zijn, een puzzeltocht door de 
buurt, vliegeren op de dijk of binnen knutselen als 
het regent”, vertelt Elke Weerstand, voorzitter van 
buurtvereniging ’t Kraaiennest. Al zolang zij zich 
herinnert is Jevak een belangrijk onderdeel van de 
vakantie. 

“Mijn kinderen gingen er al naar toe en nu mijn kleinkinderen”, 
vertelt ze vrolijk. Uitstapjes naar bijvoorbeeld De Helderse 
Vallei zijn eveneens een vast onderdeel. “Dan gaan we met 
de kleinsten picknicken en de ouderen mogen klimmen in 
de Klimvallei. Zonder hulp redden we dat echter niet, zowel 
fi nanciële ondersteuning als ouders die ons rijden zijn hard 
nodig”.  Bij mooi weer blijven de kinderen het liefst rond 
het buurthuis. “Een springkussen en een paar zwembadjes, 
op zijn tijd een ijsje of wat lekkers en dan vermaken ze zich 
prima”. De donderdag is ieder jaar de spannendste dag. “Dan 
worden de prijzen uitgereikt voor de mooiste hut en wordt 
alles opgeruimd. Donderdagavond blijven de kinderen 
slapen en is de BBQ. Na het slapen is vrijdag nog het ontbijt 
en rond 13.00 is de Jevak afgelopen”. 

Het Panna Knock Out toernooi wordt georganiseerd 
door Sportservice Nederland, maar Bas Ouwens van 
Jongerenwerk en Shuramley Daniel van Stichting Paranti 
gaven de editie in Den Helder een bijzondere invulling. 

“We wilden meer dan sport, een leuke mix van sport met 
entertainment, zoals een goede VJ, dans en een mooie 
lichtshow”, vertelt Bas enthousiast. “Samen met Jordy van 
Kesteren van Sportservice Den Helder en Petra Clowting van 
schouwburg De Kampanje organiseren we Panna Knock Out 
alweer vier jaar nu”, meld Shuramley. Een andere bijzonderheid 
is dat deelnemers aan de Panna KO in Den Helder extra 
punten krijgen en zich direct kunnen plaatsen voor het NK. 
“Afgelopen keer konden deelnemers zelfs meteen voor het WK 
omdat het in Amsterdam werd gehouden. We doen dat om 
zoveel mogelijk jongeren te stimuleren mee te doen in Den 
Helder”, laat Shuramley weten. Het aantal bezoekers is na vier 
jaar stabiel, het aantal deelnemers neemt toe. “Dit jaar deden 
vooral meer meiden mee, dat was het eerste jaar nog helemaal 
niet”, vertelt Bas. Het onderdeel entertainment breidt eveneens 
uit. “We hebben deze keer Freerunning toegevoegd en BMX 
fi etsen”, aldus Shuramley. Beide heren hebben alweer ideeën 
genoeg voor Panna KO 2015.

Jevak 
belangrijk
onderdeel in
de vakantie
Hutten bouwen is een vast onderdeel 
van de Jevak, maar verder verschilt 
het per jaar wat gedurende deze week 
op het programma staat. 

Panna 
Knock 
Out Den 
Helder
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Een schone speelomgeving nodigt meer uit om 
lekker te spelen dan een speelplaats die vol ligt met 
rommel. Daarom trekken de mannen en vrouwen van 
het Activiteiten Centrum van de GGZ gewapend met 
grijpertje en plasticzak twee dagen per week langs de 
speeltuinen van een zevental buurthuizen om al het 
zwerfvuil op te ruimen. 

“Het buurtcollectief heeft ons benaderd en dit is iets dat prima 
past bij ons programma. De tien mensen die dit verzorgen 
hebben zelf een roulatiesysteem bedacht en zijn herkenbaar 
aan de mooie fl uorescerende hesjes met de tekst ‘GGZ 

Vorig jaar werden de lantaarnpalen rond het Heiligharn versierd 
met Hanging Baskets. 

“Zeg maar gewoon bloembakken”, zegt Joop Lahnstein. Samen met 
zijn twee teamgenoten Joop Halfmouw en Jan Buter zorgt hij voor de 
bewatering van de planten in de Hanging Baskets. “Soms twee keer per 
week, afhankelijk van het weer. Als het heeft geregend hoeft het niet. We 
moeten de planten van bovenaf water geven. Onderin zit een reservebak 
waar zo’n vijf liter water inzit. Na een poosje zijn de wortels lang genoeg 
om ook daar water uit te halen”. De mannen nemen de zorg graag op 
zich. “Het is een prachtig initiatief om de bloembakken op te hangen en 
een prachtig gezicht, vooral als ’s avond het licht er op schijnt.”

Hanging 
Baskets

Zichtbaar schoon’. Werk is belangrijk, het geeft zelfvertrouwen 
en het gevoel nuttig te zijn. Het werk is een stukje participatie 
in de maatschappij en draagt bij aan een positiever imago van 
de GGZ”, aldus coördinator GGZ Karin van der Voort. Vaak is een 
reguliere baan niet mogelijk, maar bijdragen met iets dat je wel 
kunt is van belang. “Het schoonhouden van de speelterreinen 
is niet alleen lekker bezig zijn in de buitenlucht, het betekent 
ook contact met buurtbewoners en gewaardeerd worden voor 
wat je doet. Op deze manier kun je iets terug doen voor de 
maatschappij en dat voelt goed voor onze mensen”, aldus Karin. 

    Convenant
             Wijkaanpak
                   Plus GGZ zorgt voor 
             schone 
      speeltuinen 
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Zonder zijn dagelijkse ritme bij Buurt Beheer Bedrijf 
Den Helder zou het leven van Jacob Venema er een stuk 
somberder uitzien: ,,Ik zou er lichamelijk en geestelijk 
beroerd aan toe zijn geweest, dat weet ik zeker.”

De 57-jarige vrijwilliger gaat elke ochtend fluitend naar zijn 
werkplek in het voormalige winkelcentrum Seringenplein. Zelfs 
al een uurtje eerder dan zijn collega’s, om koffie te zetten. 
Hij woont alleen, is volledig afgekeurd en dreigde in een diep 
isolement te vallen. 
Buurt Beheer Bedrijf, drie jaar geleden opgericht door André 
Flipse, was zijn reddingsboei. Hier vinden mensen van allerlei 
pluimage die moeilijk aan de bak komen in het bedrijfsleven 
zinvol werk. 

Kleine klusjes 
Woningstichting huurt het Buurt Beheer Bedrijf in om in de 
wijk dakgoten schoon te maken. De woonomgeving wordt 
opgeruimd en bij particulieren worden kleine klusjes in en om de 
woning opgeknapt. 
In de werkplaats ligt de nadruk op reparaties van fietsen, 
koelkasten, wasmachines en geluids- en beelddragers. 
Jacob draait al bijna mee vanaf de start. Hij is magazijnmeester 
en coördineert het werk van de verkeersregelaars. Die worden 
ingezet bij grote evenementen zoals de Avondvierdaagse, de 
Halve van Den Helder en sinds kort ook de thuiswedstrijden van 
de basketballers van Den Helder Kings. 

geeft
deelnemers
weer zinvol
leven

‘Zonder dit 
werk zou ik er 
beroerd aan 
toe zijn
geweest’

Twee kinderen 
Andres Candelaria (29) is sinds begin dit jaar een van zijn 
vijftien collega’s. De vader van twee kinderen wil in september 
heel graag beginnen aan een opleiding voor automonteur. Hij 
volgt drie dagen per week een opleiding op het ROC en loopt 
de andere dagen stage bij Buurt Beheer Bedrijf Den Helder. 
,,Ik ben dolblij dat André mij deze kans heeft geboden”, beseft 
Andres, die andere pogingen om aan een stageplek te komen 
zag stranden. 

Buitendienst 
Andres is meer een man van de buitendienst: ,,Ik doe kleine 
klussen bij mensen thuis, prik afvalpapier op straat en zit af en 
toe op de veegmachine. Ik heb echt plezier in deze stage.”
Jacob kan zich geen leven meer voorstellen zonder Buurt 
Beheer Bedrijf Den Helder: ,,Ik leefde helemaal in mijn eigen 
wereld, sprak bijna niemand meer. Ik had nergens zin in. Hier 
heb ik mensen om me heen. Van vele nationalitreiten, dat 
spreekt me aan.”

Gift van Shel-NAM
Buurtbeheer Bedrijf Den Helder ontving rond de jaarwisseling 
een gift van 1000 euro van Shell-NAM. Een huldeblijk vanwege 
het maatschappelijk ondernemen. 
,,Waren we heel trots op”, zegt stichtingsvoorzitter en grondlegger 
André Flipse. Van de gift werd een gloednieuwe kettingzaag met 
beschermingspak aangeschaft. 

uurt
eheer
edrijf

Den Helder
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Vorig jaar werd op een braakliggend stuk grond van 
Woningstichting een schooltuin ingericht door Basisschool 
De Fontein en De Duynvaerder. De Gemeente stelde 
geld beschikbaar voor zaaigoed en een tuinarchitect. De 
leerlingen vinden het niet alleen leuk om in de tuin te 
werken, het is ook leerzaam. “Vroeger dacht ik echt, je 
stopt een zaadje in de grond en wacht tot het opkomt”, 
vertelt Talitha Zimmerman lachend. Daar kwam wel wat 
meer bij kijken. 

“We kregen zaadjes mee naar huis en die moesten we opkweken 
in potjes voordat het de grond in kon.” Al heel wat groenten 
werden in de tuin verbouwd. “Tuinbonen, radijs, pompoenen, 
zonnebloemen en courgette”, noemt Talitha meteen op. “In 
het begin ging alles onder begeleiding van onder andere een 
tuinarchitect en ouders en buurtbewoners werken ook mee 
in de tuin, evenals de leerlingen van de school naast ons, De 
Duynvaeder en het IVC”, laat Marcia Frinks weten die als moeder 
eveneens haar steentje bijdraagt. “Je merkt thuis dat anders naar 
groente wordt gekeken. Soms nemen ze wortelen mee van de 
tuin, die zien er anders uit dan de wortelen in de winkel maar 
zijn minstens zo lekker”, aldus Marcia. Op school worden soms 
gerechten gemaakt van de groenten die in de tuin zijn gekweekt. 
“Courgettesoep, dat hadden de kleuters klaar gemaakt. Het zag 
er heel raar uit en ik dacht dat het heel vies zou smaken, maar het 
was echt lekker”,laat Talitha weten. 

In de tuin wordt inmiddels een composthoop aangelegd, 
want tuinafval is bruikbaar. “Kinderen krijgen een veel beter 
idee wat je met alles kunt doen. Ook dat merk je thuis. Zaadjes 

van bijvoorbeeld de Zonnebloemen 
en pompoenen worden niet meer 
weggegooid maar gewassen en gaan 
de grond in”, vertelt Marcia. De kennis die 
wordt opgedaan in de schooltuin is een 
doorlopend proces. “Wat de kinderen vorig 
jaar hebben geleerd wordt door kinderen uit 
groep acht dit jaar weer doorgegeven aan de 
kleuters”, laat Marcia weten. De tuin inspireert 
de kinderen ook. Samen met Educatiecentrum 
Triade zijn de kinderen bezig met het maken 
van allerlei dingen voor in de tuin. “De 
kleuters maken letters voor in de tuin en 
onze klas is bezig met het maken van 
vogels van takken en er worden door 
anderen bijvoorbeeld insectenhotels 
gemaakt”, vertelt Talitha enthousiast. 

“Allemaal leuke dingen die 

ertoe bijdragen om de schooltuin 

zichtbaar te maken. Het is een heel 

leuk initiatief, de kinderen werken 

met veel enthousiasme in de tuin 

en steken er veel van op”, 

aldus Marcia. 

  Schooltuin
leuk en
     educatief
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doorlopend proces. “Wat de kinderen vorig 
jaar hebben geleerd wordt door kinderen uit jaar hebben geleerd wordt door kinderen uit 
groep acht dit jaar weer doorgegeven aan de 
kleuters”, laat Marcia weten. De tuin inspireert 
de kinderen ook. Samen met Educatiecentrum 
Triade zijn de kinderen bezig met het maken 
van allerlei dingen voor in de tuin. “De 
kleuters maken letters voor in de tuin en 

jaar hebben geleerd wordt door kinderen uit 
groep acht dit jaar weer doorgegeven aan de 
kleuters”, laat Marcia weten. De tuin inspireert 
de kinderen ook. Samen met Educatiecentrum 
Triade zijn de kinderen bezig met het maken 
van allerlei dingen voor in de tuin. “De 
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We gaan op bezoek bij Mariska de Vries. Zij woont al 
sinds 2009 samen met haar man en zoon in de Runstraat. 
Bij het aan komen rijden wordt de voordeur al wijd open 
gedaan. Je voelt je gelijk welkom. Mariska behoort tot de 
groep eerste geïnteresseerden voor het project Wachtend 
Landschap, de zogeheten Falga Tuinen. Samen met 
drie andere enthousiaste gezinnen gaat ze binnenkort 
aan de slag. Wij spraken met Mariska over de recente  
ontwikkelingen in de Falgabuurt en de ideeën voor de 
invulling van de tuin.

Metamorfose Nieuw Den Helder
De wijk Nieuw Den Helder is al enige jaren decor van een 
omvangrijke metamorfose. Na het realiseren van het Duinpark is 
het nu de beurt aan de Falgabuurt. Om deze buurt aan te laten 
sluiten op het Duinpark worden er doorbraken gemaakt in de 
lange fl ats van de Marsdiepstraat om daarna het duinlandschap 
over te laten vloeien in de Falgabuurt. Vervolgens plaatst 
Woningstichting schuttingen en schuurtjes bij diverse woningen 
en wordt er gekeken naar de parkeervoorziening. “Ik woon al 
enige jaren in de Runstraat en ik zie de buurt opknappen. Ook de 
nieuwe ontwikkelingen zijn veel belovend. Natuurlijk gebeuren er 
ook wel eens minder leuke dingen maar ik woon nog steeds met 
veel plezier in de leukste straat van Nieuw Den Helder. Zomers 
zitten we met zijn allen lekker buiten op het veldje en gaan we 
gezamenlijk eten. Hier kijken we nog naar elkaar om en letten we 
op elkaars kinderen. In sommige wijken weten mensen niet eens 
wie hun buren zijn.” aldus Mariska. 

Wachtend landschap in beweging
Een nu nog grotendeels braakliggende gebied tussen 
Scheldestraat, Texelstroomlaan en Marsdiepstraat wordt ingericht 
als park. Het wordt een ’wachtend landschap’, een park waar 
eventueel in de toekomst woningen gebouwd kunnen worden. 
Zolang deze kavels nog niet bebouwd worden, kunnen ze op 

een andere manier worden benut. Bijvoorbeeld als pluktuin, 
een moestuin of misschien kunnen er zelfs paarden grazen. Tot 
de economie weer aantrekt en de bouw van woningen weer 
interessant wordt mag de grond gebruikt worden. Één van de 
eerste groepen die interesse toonde waren de groep bewoners 
van de Runstraat. “Nadat we een brochure op de deurmat kregen 
waren we meteen enthousiast. We gingen als groep naar de 
informatieavond om te kijken wat allemaal mogelijk is.” 
Het multiculturele gezelschap, in de straat wonen onder andere 
Antillianen, Marokkanen, Nederlanders en Sri Lankesen, ziet het 
wel zitten en gaat de uitdaging graag aan. “We hebben er echt 
zin in. We wisselen al leuke, haalbare en minder haalbare, ideeën 
uit. Zo zou ik daar graag een ontmoetingsplek maken, om met 
vrienden en familie gezellig te kunnen zitten. Mijn buurvrouw wil 
een kleine kas met groente, plantjes en kruiden.  We kunnen onze 
creativiteit er lekker in kwijt. Uiteindelijk gaan we het met elkaar 
doen.”

Op de vraag of Mariska nog tips of wensen voor de wijk heeft 
antwoordt ze: “De buurt wordt steeds mooier. Mede door de 
inzet van de toezichthouders blijft de wijk netjes. Ik hoop dat 
meer mensen dit goede voorbeeld gaan volgen en voortaan hun 
rommel zelf opruimen. Wel mag er van mij wat meer kleur in de 
wijk komen. Bloemen en struiken met kleur zouden de wijk meer 
vrolijkheid geven.” 

Nog kavels beschikbaar.
Wilt u net als Mariska en haar buurtbewoners een kavel in de 
Falga Tuinen? Bent u benieuwd wat er allemaal mogelijk is? 
Neem dan contact op met Woningstichting op 0223 677677!

Ont-
moetings- 
    plek voor
de straat Mariska samen met zoon Nigel in 

het Wachtend Landschap

Woningstichting sloopte veel incourante woningen in Nieuw Den Helder. Op die locatie is nu een  ‘wachtend landschap’ 
ingericht. Het landschap wacht op nieuwe bewoners die hier zelf een woning willen bouwen of dit binnen het veilige 
verband van het CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) realiseren. Zolang er niet wordt gebouwd kan op 
deze grond getuinierd worden. 
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Zwerfkatten, gezinnen met soms wel acht katten als 
huisdier, het geeft enorme overlast in een wijk. Wim 
Baete hoorde veel klachten over de kattenoverlast in de 
Jaruzalembuurt. De enquête onder bewoners in 2011 
bevestigde het probleem. Samen met Roland Eriks en met 
steun van de Gemeente Den Helder en Woningstichting 
besloot Wim het probleem aan te pakken. 

“We hebben bandjes uitgedeeld om onderscheid te maken tussen 
zwerfkatten en huisdieren. De zwerfkatten werden opgevangen 
in ’t Schuthok, gesteriliseerd of gecastreerd en ook bewoners 
konden katten laten helpen. Enkele konden dit niet betalen en op 

In de jaren ’60 van de vorige eeuw op diverse plaatsen in 
Den Helder gebouwd als ‘bejaardenwoninkjes’, klein maar 
fi jn. Maar niet heel veel later stelden de bejaarden hogere 
eisen aan hun woning. Te hokkerig, weinig berguimte, 
slechts  één slaapkamer, dat kon niet langer. De vraag naar 
deze woningen werd minder en minder. Woningstichting 
‘loste dit op’ door voor een aantal van deze complexen de 
minimum leeftijd wat te verlagen. Niet heel veel, want dat 
zou niet voegen met de zittende huurders.      

Katten-
overlast
bedwongen 

Het Eyserhof, 

voorwaarde dat zij bepaalde regels in acht zouden nemen kregen 
zij de behandeling van ons vergoed en dat is heel goed gegaan. 
Mensen houden zich nog altijd aan de regels.” Een deel van de 
zwerfkatten werd teruggezet om aanloop van niet geholpen 
katten te voorkomen en andere katten kregen via ’t Schuthok 
een nieuw thuis. “Helaas brak de kattenziekte uit waardoor we in 
de Jeruzalembuurt vroegtijdig moesten stoppen. Het risico was 
te groot voor andere dieren in ’t Schuthok. Bovendien begonnen 
mensen ons van de kattensterfte te verdenken” Inmiddels is het 
plan opgevat  tevens in de Van Galenbuurt de kattenoverlast aan 
te pakken. “Maar dan moeten wel meer mensen zich melden, 
anders heeft het geen zin”, aldus Wim. 

Het mocht niet baten. Noch voordat de vraag naar deze woningen 
helemaal stil viel sloopte Woningstichting tientallen van deze 
woningen. Vooral in De Schooten. Daar werden moderne 
levensloopbestendige appartementen voor teruggebouwd. 

In Nieuw Den Helder is dat nog niet zo ver. Een aantal senioren 
huurt daar nog naar volle tevredenheid zo’n kleine woning. 
In het algemeen geldt toch dat de vraag naar deze woningen zo 
klein wordt dat ook in deze wijk het aantal teruggebracht moet 
worden. 

Het Eyserhof zou ook aan de beurt komen voor sloop. 
Vooruitlopend aan de sloop lieten we de vereiste leeftijdsgrens 
verder zakken. Toen bleek echter dat er wel een groep is die 
behoefte heeft aan kleine, en vooral goedkope grondgebonden 
woningen. 

Dat was voor de directie van Woningstichting Den Helder 
reden het sloopplan voor het Eyserhof in de ijskast te zetten. 
De woningen worden niet groter gemaakt dan ze zijn, maar wel 
voorzien van een keuken en sanitair van deze tijd. De woningen 
kunnen na deze ingreep weer jaren mee. Een hele geruststelling 
voor de zittende huurders! 
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Het uitzicht naar De Zeester en
                de woningen van
      het Duinpark zijn prachtig.

Het nieuwe Nieuw Den Helder krijgt steeds meer vorm. 

Aan de Marsdiepstraat staan flats, gebouwd in de jaren ’60.  

De ligging is goed, beter dan ooit en de bewoners zijn tevreden. 

Woningstichting zorgt voor nieuwe keukens, badkamers en 

grotere balkons, om nog meer van het uitzicht te kunnen 

genieten. De grootste ingreep is het doorbreken van de lange 

blokken. Dat geeft een betere verbinding tussen het Duinpark en 

de Falfatuinen. Woningstichting sprak met twee bewoners.
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Op bezoek bij de heer en mevrouw Mooij woonachtig in de 
flat Marsdiepstraat. Twee positief ingestelde mensen, die daar 
samen 46 jaar wonen. Een gezellig ingerichte woonkamer. 
Vitrinekast met allerlei poppen. Het plantenbakje, dat ze vorig 
jaar van Woningstichting kregen ter gelegenheid van hun 50 
jarig huwelijksfeest, staat bij het raam. Zij geboren Friezin, hij 
geboren Westfries en  werkzaam geweest bij vliegveld de Kooij. 
Vroeger woonden ze in dit zelfde appartement met hun twee 
kinderen, nu met elkaar. Door de jaren heen zagen ze de wijk 
flink veranderen. De flats van de Krammerstraat, Volkerakstraat en 
Grevelingenstraat verdwenen. Ook de Karel Doormanschool  aan 
de Krammerstraat, waar hun kinderen op school zaten,  is er niet 
meer. 
Maar er kwam wat voor terug en daar zijn ze best enthousiast 
over. Het uitzicht naar De Zeester en de woningen van het 
Duinpark zijn prachtig.

Twee blokken ‘geknipt’
Bij het ontwikkelen van al deze plannen is gedacht om het 
flatgebouw waar de familie Mooij in woont, en het naastgelegen 
flatgebouw te slopen. Maar in overleg met ontwikkelmaatschappij  
Zeestad is besloten om in de twee lange flatblokken een opening 
te maken, zodat er meer “licht en lucht”  in wijk de  komt. De vier 
blokken flats die dan ontstaan, worden voorzien van nieuwe 
entrees, nieuwe schuiframen en grotere balkons, waarop de 
bewoners ruimer kunnen zitten en genieten van het uitzicht.  
Waar dat nog niet eerder plaatsvond, worden keuken-, badkamer 
-en toilet verbeterd. 

Een groen tuintje en nu ook een groene zijgevel
De nieuwe zijgevel die na de doorbraak ontstaat wordt goed 
geïsoleerd. “vanzelfsprekend”, vindt de heer Mooij, die nu aan zo’n  
nieuwe zijgevel woont. Meneer Mooij houdt van tuinieren. Hij 
houdt het groen voor de flat zelf bij en heeft zoals elk jaar weer 
tulpen geplant.
Meneer en mevrouw Mooij zagen in de jaren dat zij daar woonden 
veel nieuwe bewoners komen en gaan. “In het begin woonden 
hier veel gezinnen met kinderen. Gezellig was dat en de kinderen 
speelden op loopafstand van huis”.

Het uitzicht naar De Zeester en
                de woningen van
      het Duinpark zijn prachtig.

Medailles, medailles en een massa foto’s
Over lopen gesproken, beiden zijn fanatieke wandelaars en al 40 
jaar lid van de wandelvereniging de Jutter. Hij is als vrijwilliger 
in 2008 zelfs koninklijk onderscheiden door de toenmalige 
burgermeester Hulman. Elke zaterdagmorgen halen ze samen 
met andere vrijwilligers kranten op ten gunste van de vereniging.  
Dat ze samen veel gewandeld hebben, zie je als je bij meneer  
Mooij in “zijn” kamer komt: een wand vol foto’s en medailles liep 
hij bij elkaar. Mevrouw Mooij heeft er net zoveel maar die bewaart 
ze in boeken. Overal in Nederland hebben ze gewandeld maar 
ook in het buitenland, zo laten foto’s van Canada en andere verre 
landen zien. 

Meneer Mooij houdt niet van mooie pakken en loopt het liefst 
op houten klompen. “Maar niet in huis”,  vult zijn vrouw aan, “daar 
draagt hij sloffen in de vorm van klompen”. Op de vraag of ze in het 
trappenhuis soms overlast ervaren van medebewoners, geven 
ze beiden aan dat dat gelukkig meevalt. Boven hen woont een 
muzikant, maar die gebruikt, als hij gaat spelen, zijn koptelefoon. 
Wel hadden ze overlast van een drugsdealer, maar die is, mede 
door toedoen van de wijkmeester en de politie, verhuisd naar 
een andere stad.
Over de door Woningstichting gegeven informatie  over de 
uit te voeren plannen zijn beide huurders positief: er was een 
informatiebijeenkomst voor bewoners die hun woning moesten 
verlaten en een voor bewoners die willen blijven wonen terwijl 
de werkzaamheden worden uitgevoerd. Of ze bang zijn dat er 
veel overlast zal zijn bij de komende werkzaamheden? “We horen 
en zien het wel, maar volgens ons gaat het heel mooi worden”.

Klompen voor buiten en 
klompen voor binnen,

en de flat wordt heel mooi!
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S
tadshart P

rojectwinkel

Met een groep of klas de projectwinkel 
bezoeken kan ook.
Wij vragen u in dat geval een afspraak met 
ons te maken (0223- 67 76 77).

Aan de Beatrixstraat 66-68 is de projectwinkel Stadshart, begin 
april offi  cieel geopend door wethouder Pia Bruin. In beeld 
en geluid tonen Woningstichting, Zeestad, gemeente en 
ontwikkelaar Proper-Stok waar zij werken aan het nieuwe vitale 
hart van Den Helder.

Op een maquette van maar liefst vijf bij vijf meter zijn alle 
gebouwen, parken en grachten van het stadshart te zien. 
Nieuwbouw en markante projecten zijn zelfs in detail uitgewerkt.

Van School 7, Kop Beatrixstraat, Keizersbrug en Rozenhout staan 
er ook aparte maquettes.
Vrijwilligers van de Helderse Historische Vereniging vertellen u 
graag over de historie van de stad.

Kom gerust langs en laat u 
voorlichten, zowel over de 
plannen als over de rijke historie 
van de stad.

 Wilt u nu al ervaren hoe u straks
door het nieuwe stadshart 
wandelt? ……maak in de 
projectwinkel een virtuele 
wandeling op een groot 
digitaal scherm.

Openingstijden:

Dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur

 
(tijdens de Juttersmarkt)

Donderdag van 18.00 tot 20.00 uur

Vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur

Zaterdag van 11.00 tot 14.00 uur

 Op afspraak?

Bel 0223 677677!

Kom en bekijk de maquette stadshart in de Projectwinkel
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Jongeren moeten kansen krijgen, vindt Woningstichting. 
Een stage is vaak een belangrijk onderdeel van een 
opleiding. Maar een stageplek vinden is niet altijd 
makkelijk. Niet elke werkgever wil tijd en energie 
investeren in een student. Woningstichting is daar wel 
toe bereid en creëert jaarlijks diverse stageplaatsen 
voor studenten uit verschillende studierichtingen en van 
verschillend niveau. Helder Vastgoed Schilderwerken 
begeleidt veel jongeren met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt. Deze groep vraagt een hele intensieve 
begeleiding. Bij het moederbedrijf lopen veel HBO-
studenten stage. Zij werken over het algemeen met 
grote mate van zelfstandigheid aan hun opdracht. 

Onder begeleiding van een ervaren kracht doen de stagiaires 
werkervaring op, leren ze het vak en ontplooien hun talenten. 
Woningstichting heeft hier zelf ook baat bij. Hoewel het verloop 
van personeel bij Woningstichting beperkt is, blijkt toch 
steeds weer op het moment dat er nieuw personeel gezocht 
wordt, hoe belangrijk het is dat specifi eke kennis steeds 
wordt overgedragen. In het afgelopen jaar maakten tientallen 
stagiaires en deelnemers aan leer-werktrajecten kennis met de 
werkprocessen bij Woningstichting of bij één van de bv’s. Twee 
jonge mannen, Jasmin Dolovac en Mark Schapelhouman, 
beide stagiaires bij de afdeling Vastgoedontwikkeling, vertellen 
over hun ervaringen.

Iedere dag  
  leren wij bij.

Mark, student Bouwtechnische Bedrijfskunde aan de 
Hogeschool Utrecht, maakte tijdens een schoolproject kennis 
met Woningstichting. Woningstichtings visie op en aanpak 
van het stadshart sprak hem zo aan dat hij besloot z’n stage 
bij Woningstichting te lopen. “Mijn stageopdracht betreft 
zorgvastgoed en daarnaast krijg ik de mogelijkheid om op 
andere gebieden te kijken.

Ik word goed begeleid,
krijg opbouwende kritiek en

kan bij iedereen met
vragen terecht”, 

aldus een tevreden Mark.

Jasmin, student Bouwtechnische Bedrijfskunde aan de 
Hogeschool Avans in Tilburg, volgt de duale opleiding, 
een combinatie van werk en leren. Nadat het bedrijf waar 
hij aan z’n afstudeerproject werkte failliet ging, mocht hij 
bij Woningstichting aan de gang. Jasmin onderzoekt hoe 
de bouwkwaliteit van nieuwbouw beter gecontroleerd en 
geborgd kan worden. Jasmin: “ik zit met diverse disciplines aan 
tafel om over een relatief begrip als kwaliteit te praten. Iedere 
dag leer ik bij. Ik ben zeer tevreden over de vooruitgang van 
mijn onderzoek”.



20

Informatie starterslening op kopersmarkt

In 2013 organiseerde Woningstichting twee keer 
een informatieavond voor geïnteresseerde kopers. 
De informatiezoekenden konden de weg naar 
Woningstichting goed vinden. Velen hadden de 
advertentie in de krant gelezen en anderen zagen de 
borden langs de weg. 

Kopers kunnen
  ook terecht bij
Woningstichting
        Den Helder

De opbrengst van de door Woningstichting verkochte woningen 
komt direct ten goede aan de volkshuisvesting in Den Helder. 
Zo worden mede met de opbrengsten uit verkoop nieuwe 
woongebouwen in het stadshart van Den Helder gerealiseerd.

Woningstichting bood de geïnteresseerde bezoekers een 
overzicht van bestaande en nieuwe woningen die zij te koop 
aanbiedt. Medewerkers van de Rabobank, de SNS bank en 
de Hypotheker waren ook aanwezig. Bij hen kon de klant 
terecht voor informatie over de financiële kant die nu eenmaal 
hoort bij het aanschaffen van een huis. Notaris Arrindell van 
de Notarissencombinatie legde de bezoekers uit wanneer en 
waarom een notaris bij de koop van een woning nodig is.

De starterslening werd gepresenteerd en toegelicht. De 
starterslening geeft de kopers de mogelijkheid een woning te 
kopen die met een gewone hypotheek net iets de duur zou zijn. 
Meer informatie over de starterslening vindt u op de website: 
http://www.svn.nl. Ook bij Woningstichting kunt u een brochure 
over de starterslening ophalen.
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De linkerzijgevel van de school kwam na de doorbraak van 
de Beatrixstraat vrij te liggen. Maar daar komt nu verandering 
in! In 2013 is door Woningstichting hard gewerkt aan de 
voorbereiding. Het gebouw krijgt aan de linkerzijde een 
nieuwe vleugel. Het nog bestaande deel van de oude school 
wordt compleet gerestaureerd. Maar wel met behoud van 
de monumentale uitstraling: de oorspronkelijke detaillering 
en kleuren worden gevolgd. Kopgroep Bibliotheken wordt 
vanaf de zomer 2015 de huurder.

De ontwerpers van het geheel, Drost + van Veen Architecten 
uit Rotterdam, garanderen dat de constructie van de nieuw 

te bouwen vleugel probleemloos de zware last aan boeken 
kan dragen. In het oude, te restaureren schoolgebouw 
komen vanaf 2015 onder meer cursusruimtes en een 
auditorium voor lezingen.

Behalve de bieb krijgt ook de Helderse Historsche Vereni-
ging vanaf 2015 haar vaste plek in dit gebouw. En de cursis-
ten van de Helderse Volksuniversiteit gaan hier hun lessen 
volgen. Met al deze educatieve en culturele functies krijgt 
de tekst boven de ingang van het oude schoolgebouw  
weer volop betekenis.

staat boven de ingang van School 7.  Het gebouw aan de Weststraat stamt uit 1905, werd gebouwd ter 
vervanging van een kleiner schoolgebouw, en kostte destijds 27.363 gulden. Eén van de hoofdonderwijzers 
was de heer Heeroma. Hij bracht er in het begin van de jaren ’20 van de vorige eeuw zijn leerlingen de praktijk 
van het telefoneren bij: van lokaal naar lokaal. 
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V
erhuur- en beheergegevens

Klanten 2013  2012  2011  2010
gem. aantal ingeschreven woningzoekenden 1.991 2.091 2.172 2.261
gem. aantal ingeschreven 50+woningzoekenden 1.148 1.184 1.214 1.238
gem. aantal ingeschr. woningzoekenden tot 25 jr. 384 429 429 485

Woningverhuur 2013  2012 2011  2010
aantal voor verhuur leeg gekomen woningen 506 592 666 721
totaal aantal toegewezen woningen 784 576 724 816
aantal aan 50+ers toegewezen woningen 220 48 16 288
aantal aan 18 t/m 25 jarigen toegewezen woningen 172 111 136 172
gem. aantal bonnen per aangeboden woningen 28 35 32 35
gem. acceptatiegraad 2,1 1,7 1,7 2,0
totaal aantal ‘direct te huur’ woningen 88 49 43 15
mutatiegraad 5,2 5,5 6,7 7,4
percentage leegstand door geen kandidaat 2,9 2,3 2,0 2,5
percentage scheef toegewezen woningen 7,4 9,5 10,1
gem. aantal punten van nieuwe huurders 1316 1403 1445

Huurniveau  2013  2012  2011  2010
jaarlijkse huurverhoging 2,9 2,3 1,3 1,2
gemiddelde huur woning Woningstichting (in €) 445 421 412 399

Aantal... 2013 2012 2011  2010
aantal op het woonplein ontvangen klanten 11.220 10.688 10.752 13.465
aantal afgehandelde service (reparatie) verzoeken 12.983 14.682 13.03 13.968
aantal afgehandelde onderhoudsverzoeken 3.410 2.368 2.139 2.013

Sociaal beheer 2013 2012 2011  2010
zaken betreffende Woningstichting,
afgehandeld door Geschillenadviescommissie 1 1 1 0
aantal meldingen overlast *802 323 510 385
aantal uitzettingen op grond van overlast 0 xx xx xx
aantal bij huurders gevonden wietplantages 4 xx xx xx

Rapportcijfers uit interne enquêtes 2013 2012 2011  2010
voor woning, door vertrekkers 7,6 7,6 7,5 7,7
voor woonomgeving, door vertrekkers 7,2 7,3 7,1 7,1
mutatieonderhoud binnenzijde woning 7,2 6,9 7,0 7,2
mutatieonderhoud buitenzijde woning 7,0 7,2 7,2 7,3
huismeester  8,7 8,2 8,4  8,6 
Abonnee Onderhoud  8,5 8,4  8,5  8,5 
schoonmaak  7,2 7,6  7,1  7,3 
tuinonderhoud  7,1 7,7  7,3  7,7 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 8,4 7,8
planmatig onderhoud  8,3 8,0
verkoop woningen  7,5 7,8  7,7  8,1 
afhandeling overlast  7,0 7,3  7,3  7,1 
schilderwerk, diverse complexen  7,6 7,7  7,7  7,7 
dienstverlening woning betrekken  7,6 7,5  7,5  7,8 
dienstverlening woning verlaten  7,8 7,8  7,7  7,7 

Woningstichting Den Helder
Verhuur- en beheer 2013 in cijfers:
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Dienstverlening Woningstichting krijgt ruime voldoende
Om te weten hoe onze klanten onze dienstverlening ervaren sturen wij met grote regelmaat enquêteformulieren 
en vragen naar ervaringen.
Daarnaast voert een onafhankelijk bureau regelmatig een onderzoek uit. Eind 2013 deed USP in opdracht van 
Woningstichting weer zo’n onafhankelijk onderzoek. De belangrijkste rapportcijfers staan hieronder in een 
tabel. De cijfers laten zien dat Woningstichting gemiddeld genomen door de jaren heen een stabiele koers 
vaart, en dat op een aantal punten extra aandacht nodig blijft.
De volledige lijst met rapportcijfers is te vinden op de website van Woningstichting onder: over ons/onderzoek 
dienstverlening

            
Rapportcijfers extern onderzoek naar kwaliteit van dienstverlening:
  2013  2012  2011  2010
woning in het algemeen 7,5 7,4 7,6 7,5
huur in verhouding tot wat klant krijgt 6,9  7,3 7,1
woonomgeving in het algemeen 7,4 7,4 7,5 7,4
netheid portieken en galerijen 7,4 6,5 7,5 6,6
onderhoudstoestand woning 7,3 7,5 7,5 7,2
afhandeling reparatieverzoek 7,3 7,1 7,5 7,1
planmatig onderhoud 7,7  7,7 7,5
telefonische bereikbaarheid 7,5 7,6 7,6 7,1
vriendelijkheid medewerkers woonplein 8,0  8,1 7,5
woonmagazine 7,6 7,3 7,6 7,5
klantvriendelijkheid medewerkers (algemeen) 7,9  8,0 7,5
nakomen afspraken (algemeen) 7,6 7,0 7,8 7,3
dienstverlening (algemeen) 7,6 7,5 7,9 7,4

Percentage (zeer) mee eens dat…. 2013 2012 2011  2010
Woningstichting kwalitatief prima woningen verhuurt 77  84 82
Woningstichting heel veel doet aan leefbaarheid 54  60 53
Woningstichting zeer deskundig bemiddelt bij overlast 24  19 19
Woningstichting de woningen eerlijk toewijst 36  37 32



Start bouw 
juni 2014

Het prachtige dorp Julianadorp krijgt een nieuwe wijk met opnieuw een koninklijke 
naam: Willem-Alexander Hof. Het unieke aan Willem-Alexander Hof is dat alle woningen
energiezuinig en toekomstbestendig zijn, de wijk ruim en groen wordt opgezet en dat 
er veel verschillende woningtypen worden aangeboden. Staat uw vrijstaande woning er 
niet tussen? U kunt ook uw eigen woning laten ontwerpen! Wat uw woonwensen ook zijn,
in Willem-Alexander Hof vindt u altijd de woning die bij u past.

De nieuwe woonwijk biedt het beste van twee werelden. Enerzijds de verbondenheid met een dynamische en gezellige 
winkel- en uitgaansstad als Den Helder, anderzijds met de rust en de ruimte vlak aan zee. De te bouwen woningen 
zijn daarbij helemaal van deze tijd; goed geïsoleerd, energiezuinig, toekomstbestendig en vooral betaalbaar voor 
iedereen. Starters, gezinnen en senioren vinden straks een unieke woonbestemming in deze groene en knusse wijk. 

Prijzen al vanaf € 152.250,- v.o.n.
Met een SVn-starterslening al bereikbaar vanaf € 122.250,- v.o.n.

Comfortabele woningen
in Julianadorp

www.willemalexanderhof.nl

Verkoop & informatie
Telefoon (0223) 61 70 44

www.warnarsmakelaardij.nl

Verkoop & informatie
Telefoon (0223) 61 22 30

www.jongewaard-meijer.nl

Type: Mabel, Maxima en Laurentien

Type: Amalia, Alexia en Ariane

Type: Beatrix

Type: Bernhard

Type: Constantijn

Type: Juliana

Type: Willem-Alexander

Type: Johan Friso

Type: Claus

Type: Wilhelmina


