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Onrechtmatige bewoning

7 Woningen in Zoetelief

Moestuin Tuindorp

Kleurrijke metamorfose Waddenzeestraat

WINTER 2015 >> EEN uITgavE vaN WoNINgsTIchTINg DEN hElDER
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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 - 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 de heer J.R. Koudijs
Telefoon 0223 - 69 01 60
j.r.koudijs@hccnet.nl

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



WOON|MAGAZINE

| A
LG

E
M

E
E

N
 |

in
h

o
u

dVerkiezing nieuwe leden wijkcommissies

Informatieve rondleiding stadshart

Woonlastenonderzoek onder huurders Woningstichting

Woningzoekenden opgelet!

Melkfabriek

Metamorfose Bernhardplein en omgeving

Dit gebeurt er in het StaDSHart! (Plattegrond)

Moestuin tuindorp

Nieuwe uitstraling Baljuwstraat

Dit gebeurt er in NIEUW DEN HELDEr! (Plattegrond)

Het Kasteel

Flat Waddenzeestraat ondergaat kleurrijke metamorfose

Dorpshuis 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 27.500 exemplaren.
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onrechtmatige bewoning
Wat is het?
Hoe wordt het bestreden en door wie?

Wat is onrechtmatige bewoning?
Het is woon- en adresfraude. Wie kent de voorbeelden 
niet? De huurder die een grote groep familieleden in zijn 
woning opneemt, de huurders die zonder toestemming 
meerdere kamers in zijn woning verhuurt, de uitkerings-
gerechtigde die feitelijk bij een partner woont, maar om de 
uitkering veilig te stellen ook de huurwoning aanhoudt en 
deze misschien zelfs onderverhuurt, de dealende huurder 
die zijn huis open stelt voor junks die daar gebruiken, 
rondhangen en slapen.

Woonfraude is dus verhuur in strijd met de toewijzings-
regels, doorverhuur zonder toestemming van de eigenaar/
verhuurder, woninggebruik voor andere doeleinden dan 
bewoning, overbewoning en valse inschrijving op een 
adres.

Het bestrijden van onrechtmatige bewoning staat volop  
in de belangstelling, omdat woonfraude direct ingrijpt op 
de leef wereld van mensen: het kan de leefbaarheid van 
buurten en wijken aantasten, leiden tot onveilige situaties, 
en woningzoekenden die recht hebben op een woning op 
achterstand brengen.

Hoe wordt het bestreden?
Bij de aanpak van woonfraude speelt het adres dat is 
opgenomen in de basisregistratie personen (BRP) bij de 
gemeente een belangrijke rol. Deze registratie geeft aan 
wie op welk adres ingeschreven staat.

Wie bestrijden onrechtmatige bewoning?
Gemeente Den Helder, politie en Woningstichting  
Den Helder werken hierin nauw samen. Zij wisselen 
informatie uit. Als deze partijen onrechtmatige bewoning 
constateren werken ze samen om de situatie te beëindigen. 
Woningstichting start dan een juridische procedure die tot 
beëindigen van de huurovereenkomst moet leiden. 

Verkiezing nieuWe leden wijkcommissies 
stichting huurdersbelang den helder
Maart 2016 mogen de huurders van Woningstichting Den Helder per wijk kiezen wie namens hen plaatsneemt  
in de wijkcommissie. Er kan alleen gestemd worden op kandidaten uit de wijk waar ze zelf wonen. Indien er 
minder kandidaten zijn dan zetels in de wijkcommissie hoeft er niet gekozen te worden. In dat geval nemen  
alle kandidaten plaats in de wijkcommissie. 

Wat doet de wijkcommissie
Wijkcommissieleden komen op voor de belangen van de huurders van Woningstichting Den Helder bij de verhuurder  
en zijn een spreekbuis namens de huurders. De wijkcommissie speelt een belangrijke rol bij de besluitvorming van 
Woningstichting en is betrokken bij de plan- en besluitvorming in de eigen wijk. Een voorbeeld van werkzaamheden die  
Stichting Huurdersbelang uitvoert is het onlangs onder huurders gehouden woonlastenonderzoek.

Belangrijke data verkiezingen
•	 2	maart	2016	 :	Toezending	stembiljetten	naar	alle	huurders
•	 9	maart	2016	 :	Uiterste	datum	ontvangst	ingevulde	stembiljetten
•	 Vóór	11	april	2016	 :	Bekendmaking	verkiezingsuitslag	aan	alle	huurders	via	
    websites van SHB en Woningstichting
•	 11	april	2016	 :	Installatiebijeenkomst	van	de	nieuw	verkozen	wijkcommissies

Meer informatie over SHB en de verkiezingen staat op www.shbdenhelder.nl. 
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woningstichting present op de 55+ beurs

“Ik wist niet dat er zoveel keuze was”.

Op de druk bezochte 55+ Beurs stond Woningstichting  
met informatie over koop- en huurwoningen voor de  
senioren. Veel belangstelling was er voor nieuwbouw-
projecten in het stadshart en Nieuw Den Helder. 

informatieVe rondleiding stadshart
“Henk van der Veen gaf leerzame rondleiding door ons stadshart”.

Op 12 september leidde Robbert Waltmann, directeur Woningstichting 
Den Helder, samen met Henk van der Veen een groep enthousiaste 
geïnteresseerden rond alle projecten in de binnenstad.

De rondleiding begon in de Projectwinkel Stadshart aan de  
Spoorstraat 35. Na een korte presentatie en een uitleg rondom de 
grote maquette begon de wandeling door de stad. De route ging langs 
afgeronde, lopende en toekomstige projecten. Henk van der Veen liet 
aan de hand van oude foto’s en nieuwe plaatjes doeltreffend zien hoe 
de stad opknapt.

Tijdens	de	wandeling	kwam	de	Beatrixstraat	ruimschoots	aan	de	orde.	In	deze	straat	is	goed	te	zien	wat	nieuwe	gevels	 
en panden met het straatbeeld doen. Binnenkort starten de projecten Zoetelief en de Hofdame. Begin 2016 neemt de 
bibliotheek haar intrek in School 7. De deelnemers vonden het een leerzame rondleiding. Meer informatie over de diverse 
projecten in het stadshart kunt u vinden op www.facebook.com/samenbouwenaandenhelder. Klik op Vind ik Leuk en blijf 
op de hoogte. Voorjaar 2016 organiseert Woningstichting opnieuw een rondleiding door het stadshart. Woningstichting zal 
dit vooraf bekendmaken in de lokale media.

Woningstichting krijgt een 7,6  
Van haar huurders
Afgelopen kwartaal deed Woningstichting Den Helder mee met het landelijke benchmarkonderzoek van de  
branchevereniging Woningcorporaties Aedes. Bij dit onderzoek vergelijkt Aedes de bedrijfslasten en het  
huurdersoordeel	van	Woningstichting	met	andere	corporaties	in	Nederland.	Uit	het	onderzoek	blijkt	dat	 
Woningstichting tegen zeer lage bedrijfslasten een bovengemiddeld rapportcijfer krijgt van haar huurders. 
Woningstichting is zeer tevreden over de beoordeling van haar huurders. 

Score Woningstichting Gemiddelde sector

Huurdersoordeel 7,6 7,4

Nieuwe huurder 7,2 7,3

Huurders met een reparatieverzoek 7,8 7,4

Vertrekkende huurder 7,6 7,2

Bedrijfslasten € 753 € 925
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woonlastenonderzoek onder huurders 
Woningstichting
In oktober hield de Woonbond in opdracht van Stichting Huurdersbelang Den Helder (SHB) een woonlasten
onderzoek. De eerste resultaten van dit onderzoek ziet u op deze pagina. 
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op de koffie
“Wat fijn om u persoonlijk gesproken te hebben”.

Afgelopen maanden kwam in het kader van ‘Op de Koffie’ 
Robbert Waltmann, directeur Woningstichting Den Helder, 
bij diverse huurders op de koffie. Huurders konden zo met 
de directeur in gesprek over hoe zij de woning en de buurt 
waar ze wonen ervaren. Robbert Waltmann vond de 
gesprekken prettig en erg leerzaam. 

Woningzoekenden opgelet!
Vanaf 1 januari 2016 gelden er nieuwe eisen voor het toewijzen van woningen. Hierdoor veranderen de  
keuzemogelijkheden van woningzoekenden.
 
Nieuwe regels toewijzen woning
De regels voor het ‘passend toewijzen’ van woningen staan in de nieuwe woningwet. Met deze regels wil de overheid 
ervoor zorgen dat nieuwe huurders een woning krijgen waarvan de huurprijs aansluit bij het inkomen. Dit voorkomt dat u te 
hoge woonlasten heeft en betalingsproblemen krijgt. Voor de huidige huurders verandert er niets, voor woningzoekenden 
wel. 
 
Wat betekent dit voor woningzoekenden?
Bij het toewijzen van onze huurwoningen  zorgen we ervoor dat we de goedkoopste woningen verhuren aan mensen met 
de laagste inkomens. Woningen met een hogere huurprijs verhuren we aan mensen met een hoger inkomen. Als u op zoek 
bent naar een huurwoning, veranderen dus uw keuzemogelijkheden. 



10 de hofdame
Woningstichting Den Helder realiseert aan de zuidzijde 
van de Beatrixstraat 8 appartementen en 6 woningen 
met op de begane grond een winkelplint. 

Voortgang
De sloopwerkzaamheden zijn nagenoeg afgerond.  
De voormalige winkelpanden aan Beatrixstraat zijn volledig 
gesloopt. Naar verwachting starten de nieuwbouwwerk-
zaamheden in het 2e kwartaal van 2016. De verwachte 
oplevering is eind 2e kwartaal 2017.

Verkoopprijzen en meer informatie
De verkoop start in januari 2016, prijzen volgen nog!
Jongewaard Meijer NVM Makelaars
Telefoonnummer: (0223) 612230
Website makelaar: www.jongewaard-meijer.nl 

zoetelief

Op de hoek Keizerstraat/Beatrixstraat realiseert 
Woningstichting Den Helder 7 woningen en op de begane 
grond 2 winkelpanden. De winkelpanden zijn beide 
verhuurd aan respectievelijk Xenos en House of Indigo.

Voortgang
De voormalige winkelpanden op de hoek van de  
Beatrixstraat/Keizerstraat zijn inmiddels gesloopt.
Woningstichting verwacht in het 1e kwartaal 2016 te 
beginnen met de bouw. De bouw duurt ongeveer 1 jaar.

Geïnteresseerd?
Geef u op voor de nieuwsbrieven van het  project Zoetelief. 
Dit kan telefonisch via het algemene telefoonnummer van 
Woningstichting Den Helder: (0223) 677677.
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de zusters

Op de locatie van de voormalige zusterflat op de hoek 
Polderweg/Julianaplein realiseert Woningstichting  
Den Helder voor de verkoop zeven eengezinswoningen 
en 13 appartementen. Voor elke woning wordt een 
parkeerplaats op eigen terrein gerealiseerd. Het gebouw 
wordt voorzien van een centraal trappenhuis en een lift. 

Voortgang 
Het definitief ontwerp is gereed en de bouwvergunning  
is in november ingediend. Het voormalige zusterflat 
gebouw is inmiddels gesloopt en we zijn bezig met de 
voorbereidingen voor de nieuwbouw. Naar verwachting 
start de nieuwbouw in april 2016. De oplevering wordt eind 
2e kwartaal 2017 verwacht.

Verkoopprijzen en meer informatie
Coltof Makelaardij & Partners ((0223) 200005/www.coltof-
makelaardij.nl) start de verkoop eind december 2015.  
De prijzen volgen nog!

de melkfabriek
De Melkfabriek bestaat uit vijf grondgebonden  
koopwoningen met  4 woningen aan de Westgracht  
en 1 woning aan de Molenstraat.

Voortgang
Het voorlopig ontwerp is afgerond. Eind 2015 hopen wij  
de omgevingsvergunning te hebben ingediend.  
We verwachten in het eerste kwartaal van 2016 te starten 
met de bouw. De bouw duurt ongeveer één jaar.

Verkoopprijzen en meer informatie
Coltof Makelaardij & Partners  
((0223) 200005/www.coltofmakelaardij.nl)  
start de verkoop eind december 2015.  
De prijzen volgen nog!

Bekijk alle projecten op www.wsdh.nl/projecten
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www.facebook.com/samenbouwenaandenhelder

metamorfose bernardplein 
en omgeVing

Van 2016 tot 2020 ondergaat de omgeving Bernardplein, Polderweg, Spoorstraat en Koningstraat  een grote metamor-
fose. Onder de naam Samen Bouwen Aan Den Helder pakken Woningstichting Den Helder, Zeestad en de gemeente de 
volgende fase op in de revitalisering van het stadshart. Op diverse locaties komt nieuwbouw, wordt het winkelgebied 
heringericht	en	het	stadspark	verbonden.	In	drie	plaatjes	laten	we	u	zien	om	welk	gebied	het	gaat,	welke	projecten	
wanneer beginnen en hoe het gebied er uiteindelijk uit gaat zien.

Situatie 2015 (voor sloop schouwburg, cWI, Spuistraat)

Situatie 2020

Situatie van 2016-2019

Hoe houden wij contact? 
•	 De	individuele	projecten	bespreken	wij	met	de	 
 direct omwonenden
•	 Een	keer	per	jaar	stadsbrede	informatiebijeenkomst
•	 Twee	keer	per	jaar	nieuwsbrief	in	omgeving

Waar kunt u informatie vinden? 
•	 www.facebook.com/samenbouwenaandenhelder
•	 projectwinkel	Stadshart	(Spoorstraat	35)
•	 kranten
•	 websites	en	magazines	deelnemende	partijen
•	 gemeentelijke	voorlichtingspagina	
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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. 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
10. Doortrekken stadspark

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. Prins Hendrik Kwartier, 6 appartementen en 3 woningen
5. De Zusters, 23 woningen
6. 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, 27 woningen met commerciële plint
13 Juttersplein
14. Nieuwe Schouwburg (Zeestad/gemeente)

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
tijdelijk gesloten in januari
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14 geVel- en isolatieVerbetering  
a.Y kuiperstraat
In	de	A.Y.	Kuiperstraat	vervangt	Woningstichting	Den	Helder	de	gevels.	 
Bij de werkzaamheden wordt het bestaande buitenblad inclusief de aanwezige  
spouwmuurvulling verwijderd. Door gebruik te maken van de smallere breeksteen 
ontstaat er ruimte voor het plaatsen van hoogwaardige isolatie. De werkzaamheden 
worden uitgevoerd bij 63 woningen en zullen medio bouwvak 2016 gereed zijn.

drie nieuWe huurwoningen aan  
de middenWeg

Woningstichting Den Helder heeft een aantal jaren 
geleden het kantoorpand van makelaardij v. Twillert 
aan de Middenweg aangekocht. Dit pand bestond 
van origine uit drie woonhuizen. Een aantal keren is 
het pand als kantoorpand verhuurd. De laatste jaren 
is verhuur niet meer mogelijk gebleken en is onder-
zocht welke andere functie het pand zou kunnen 
krijgen.	Uiteindelijk	is	besloten	om	de	panden	weer	
terug te bouwen tot drie woningen. Hierbij wordt 
met een knipoog gekeken naar het verleden. 
Architectenbureau Kapitein, Jacobs, Kapitein heeft 
het ontwerp gemaakt. De planning is dat begin 2016 
de woningen worden opgeleverd. De woningen  
zullen worden verhuurd. 

moestuin tuindorp
Initiatiefneemster en projectleider van ‘Ontmoeting in 
het groen’, Albertha Postma, laat moestuinen tot leven 
komen in Den Helder. 

Zes percelen zijn er inmiddels in beheer. Het is de bedoe-
ling dat mensen met een smalle beurs gebruik kunnen 
maken van de moestuinen en er dan de producten van 
kunnen opeten. Het mes snijdt hier aan twee of misschien 
wel drie kanten. Mensen ontmoeten elkaar op de tuinen, 
hun gezondheid verbetert doordat ze verse groenten eten 
en hun bestedingsruimte wordt groter. De buurtbewoners 
worden steeds enthousiaster, waardoor er meer vrijwilligers 
zich aanmelden. Diverse instanties, waaronder ook het 
‘Convenant Wijkaanpak Plus’ van de gemeente en 
Woningstichting,  ondersteunen dit geweldige project. 
Groente, fruit en planten groeien beter op voedselrijke 
grond. Daarom staat er op elke moestuin een compostton. 
Hierin gaat het tuinafval waardoor compost ontstaat dat 
weer gebruikt wordt om de tuingrond te voeden. Dit idee 
doet volgend jaar mee aan ‘Kern met pit’. Wat zou het 
geweldig zijn als dit project wint, want dat opent deuren 
naar meer en betere mogelijkheden. Meer informatie is te 
vinden op http://kernmetpit.nl bij ‘ontmoeting in het groen’.

beWoners 
lorentzstraat kiezen 
nieuwe keuken
 
Dhr. van de Berg koos als eerste bezoeker van de 
modelwoning zijn nieuwe keuken uit.
 
Marcel Witte van Woningstichting Den Helder hielp bij het 
maken van de keuzes van de tegels, kleur van de deurtjes en 
het aantal wasbakken. De keukens worden begin 2016 
vervangen.
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nieuWe uitstraling baljuwstraat
Na het Heiligharn is binnenkort de flat aan de Baljuwstraat aan de beurt voor een uitbundige ‘update’. 

De typische jaren ’70 flat krijgt haar eigen karakter. Door de gevel van de flat op verschillende plekken aan te passen 
verdwijnt het idee van een galerijflat. Daarnaast maakt Woningstichting de galerij en de balkons ter plaatse van de slaap-
kamers groter. Ook de hoofdentree en de tussenentree worden aangepakt. De werkzaamheden starten begin 2016 en 
duren ongeveer 1 jaar.

Bekijk filmpje nieuwe flat Baljuwstraat: https://vimeo.com/139575789 

frisse nieuwe uitstraling heiligharn
“Ziet er als nieuw uit en ook nog een groter balkon”.

Het Heiligharn krijgt stukje bij beetje een 
nieuwe mantel! Aan de buitenzijde onder-
gaat de flat een totale gedaantewisseling.  
De gevels kregen fris gekleurde  
kolommen en de woningen grotere 
balkons. Door de ingreep kan  
Heiligharn weer voor jaren mee.



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. Waddenzeestraat
2. Bergingen Runstraat 
3. Het Landhuis Kreekpark (zorgwoningen)
4. Het Kasteel Kreekpark (42 levensloopbestendige woningen)
5. Meidoornstraat
6. Jan Verfailleweg

In uitvoering
1. Kreekpark CPO
2. Falgatuinen
3. Vechtstraat
4. Sloop Mark-/Zoomstraat

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

5

6

8
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het kasteel
38 huurappartementen op A1 locatie in het centrum van Nieuw Den Helder

Op de hoek van de Scheldestraat/Marsdiepstraat 
in de wijk Nieuw Den Helder ontwikkelt  
Woningstichting Den Helder een woongebouw 
met 38 huurappartementen. 

Voortgang project 
Na onderzoek is gebleken dat een halfverdiepte 
parkeergarage niet binnen het budget past.  
De bergingen komen nu op de begane grond met 
als gevolg dat het aantal appartementen is terug-
gebracht van 42 naar 38. Het voorlopig ontwerp zal 
worden uitgewerkt naar een definitief ontwerp voor 
de aanvraag van de omgevingsvergunning.  
Daarnaast is de voorbereiding gestart voor het 
bouwrijp maken van het terrein. Verwachte start-
datum: eind tweede kwartaal 2016.  
Geplande oplevering: derde kwartaal 2017.

Meer informatie over het Kasteel
Meldt u vrijblijvend aan voor de serie nieuwsbrieven over dit project. Opgeven voor de nieuwsbrieven kan telefonisch  
via het algemene telefoonnummer van Woningstichting Den Helder: (0223) 67 76 77. Dit initiatief maakt deel uit van  
het Kreekpark. Meer informatie over het Kreekpark staat op www.wsdh.nl/Projecten/HetKreekpark

55-plussers realiseren hun eigen  
leVensloopbestendige woning!
Woningstichting doet een oproep  aan 55plussers die een levensloopbestendige woning willen bouwen  
maar hier wel advies bij willen krijgen.

Doel is te komen tot een vereniging die de regie voert over het bouwproces van de woningen. 
SIR-55	(Stichting	Initiatieven	Realisatie	55+	Woningbouw)	geeft	gedurende	dit	proces	de	noodzakelijke	ondersteuning.	 
Zij adviseert en voert onderhandelingen met onder andere gemeenten, architecten en aannemers.

Heeft u interesse? 
SIR	55	helpt	u	graag	bij	het	realiseren	van	uw	eigen	droomwoning	
in het Kreekpark. 
U	kunt	zich	aanmelden	bij	het	secretariaat	van	Stichting	SIR-55	via	
e-mail: info@sir-55.nl of telefonisch via (040) 242 32 23.

Dit initiatief maakt deel uit van het Kreekpark.  
Meer informatie over het Kreekpark staat op  
www.wsdh.nl/Projecten/HetKreekpark
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informatieboekje ‘t Wijkhuis
In ’t Wijkhuis leeft al lang het idee om een informatieboekje te maken waarin  
alle wetenswaardigheden over het MFC vermeld staan. 

Op 12 oktober heeft het eerste exemplaar van het boekje het licht gezien en is het 
verspreid onder de vaste gebruikers van het Wijkhuis. Het boekje staat vol met  
informatie over de vaste activiteiten die in het Wijkhuis worden gehouden.  
De vaste bewoners van het Wijkhuis hebben ook een plekje in het informatieboekje 
gekregen	(Parlan,	de	Wering,	GGD,	enz).	In	het	boekje	staat	ook	informatie	over	de	
mogelijkheid een ruimte te huren in het MFC.

Het boekje is verkrijgbaar bij de balie en de bar in het Wijkhuis of te downloaden  
van	de	website	www.wijkhuisdenhelder.nl.	U	kunt	ons	ook	bellen	of	mailen 
(informatieboekje@wijkhuisdenhelder.nl) zodat wij een PDF exemplaar van het  
boekje digitaal kunnen toesturen. Eventuele vragen of opmerkingen kunt u ook  
mailen aan info@wijkhuisdenhelder.nl

flat waddenzeestraat ondergaat  
kleurrijke metamorfose
Woningstichting Den Helder heeft kleurrijke plannen met de drie jaren ’50 flats aan de Waddenzeestraat  
en liet zich daarbij inspireren door de in 2000 overleden kunstenaar Hundertwasser. 

Zijn stijl kenmerkt zich door het ontbreken van rechte lijnen, toepassing van gekleurd pleisterwerk met mozaïeken  
en het integreren van bomen en planten. Als de welstandscommissie de plannen van de eerste flat goedkeurt,  
wil Woningstichting in 2016 starten met de werkzaamheden.



22 drukte Van belang in  
dorpshuis julianadorp

Begin 2015 namen diverse partijen hun intrek in het nieuwe Dorpshuis Julianadorp. 

Woningstichting bouwde eerder hiervoor het oude Trefpunt om tot een nieuwe moderne multifunctioneel centrum voor 
Julianadorp. Een gang verbindt de bibliotheek aan het Dorpshuis. Eind 2015 kunnen we concluderen dat jong en oud 
gebruik maken van het aanbod in het Dorpshuis. 

Bron: www.julianadorp-parelvandekop.nl
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stuur uw oplossing naar: 
info@wsdh.nl
onderwerp: 
Woonmagazine 
prijspuzzel Voorjaar 2015
En maak kans op een prijs!

Puzzel

Winnaar vorige puzzel 
mevr. T. van der Molen, Baljuwstraat 29, 1785 SC Den Helder.
Oplossing: Mooi in Nieuw Den Helder


