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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 de heer G. Schutten
Telefoon 0223 - 62 51 24
g.schutten9@kpnplanet.nl

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

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

Wijkcommissie 4
(Nieuw Den Helder-oost)
p/a mevrouw D.O. Kross
Telefoon 06 - 452 448 39
dianaokross@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 de heer B.J.H. van der Vlis
Telefoon 0223 - 63 72 91
theovandervlis@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

Heeft u een vraag of probleem 
waarmee u bij Woningstichting niet 
verder komt? Neem dan contact op 
met uw wijkcommissie.

WEGWIJZER WONINGSTICHTING

Secretariaten wijkcommissies van de Stichting Huurdersbelang Den Helder
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Op de voorpagina staat het team huis- en sociaal wijkmeesters van Woningstichting. De huismeesters zijn 
hét aanspreekpunt voor de huurders voor vragen over veiligheid, schoonmaak, tuinonderhoud en het 
onderhoud van de algemene ruimtes. Een huismeester kan ook bewoners aanspreken op hun woongedrag. 
De sociaal wijkmeesters zijn er om misstanden in de wijken te signaleren en, indien mogelijk, te (helpen) 
verbeteren. De sociaal wijkmeesters van Woningstichting zijn in het multifunctioneel centrum (MFC) in 
Nieuw Den Helder gevestigd. In het Maatschappelijk Jaarverslag 2017 komt een interview met de sociaal 
wijkmeesters.
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ZORG IN DE WINTER VOOR DE VOGELS
Nestkastje leeghalen en schoonmaken

Vogels houden van een schoon nestkastje. Het begin van 
de winter is een goed moment om het nestkastje helemaal 
leeg en schoon te maken. Zo geeft u vogels de mogelijk-
heid om eventueel gebruik te maken van het nestkastje. 
Niet om te broeden, maar om te overwinteren of te schuilen 
voor de kou. 

Haal het nestkastje van de muur of boom. Trek eventueel 
handschoenen aan ter bescherming tegen parasieten en 
ongedierte. Verwijder daarna het oude nestje, maak het 
hele kastje leeg, verwijder ook aangekoekte resten.   

Maak daarna het kastje van binnen en van buiten helemaal 
schoon met een harde borstel en met een flinke hoeveel-
heid heet water. Alleen water is voldoende, gebruik geen 
schoonmaak middelen of andere chemische producten!! 
Het nestkastje wordt zo weer als nieuw. Laat het kastje 
daarna goed drogen op een warme plek. Vervang zo nodig 
rotte plankjes, te lange spijkers etc. Maak eventueel het 
dakje weer waterdicht met een stuk plastic of rubber.  
Hang het nestkastje weer terug in de tuin. 

Wanneer het nestkastje in de winter wordt gebruikt, dan is 
het noodzakelijk om het nestkastje vroeg in het voorjaar 
opnieuw schoon en klaar te maken voor het broedseizoen.

WINTERTIPS

1. Bevroren leidingen
Zet de radiatoren overal een beetje open als de tempera-
tuur op of onder het vriespunt ligt. Dat voorkomt bevroren 
leidingen.

2. Buitenkraan
Heeft u een buitenkraan? Sluit deze kraan dan als er 
nachtvorst komt. Voer eerst de volgende stappen uit:
• zet de aanvoerkraan dicht 
• draai de buitenkraan open
• laat via het aftapkraantje het water uit de leidingen lopen

Buitenkranen zijn eigendom van uzelf. Woningstichting is 
niet verantwoordelijk voor schade aan de kranen en 
leidingen van buitenkranen.

3. 16º C
Zet in een strenge winterperiode uw kamerthermostaat  
‘s nachts of als u langdurig weg bent niet te laag. Dit kan 
tot gevolg hebben dat cv-leidingen en waterleidingen op 
zolder, onder de vloer en tussen plafonds bevriezen. Stel 
daarom de kamerthermostaat niet lager in dan 16º C.

Vogelverwenkooi

Ook zonder nestkastje kunt u vogels in de winter een handje 
helpen. Maak drinkbakjes met gaas eromheen. Zo kunnen 
vogels wel drinken, maar geen waterbad nemen. Na een 
waterbad kunnen vogels immers bevriezen. U maakt vogels 
helemaal blij met een vogelverwenkooi. Daarin kunnen ze 
rusten en eten zonder dat ze bang hoeven te zijn voor belagers.
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REGENTONNEN

ZONNEPANELEN
In januari 2018 plaatst Woningstichting de eerste gratis zonnepanelen.  
Elke eengezinswoning waarvan het dak tenminste nog 20 jaar meegaat, 
gunstig op de zon is gelegen en in technisch opzicht de mogelijkheid 
biedt om panelen te plaatsen, komt in aanmerking voor de gratis panelen.

Wat doen de panelen?
Ze leveren de huurder gratis stroom. De zes panelen leveren ongeveer zoveel 
stroom als een gemiddeld huishouden verbruikt. Toch wordt u niet van het 
stroomnet afgekoppeld: op momenten dat de zon weinig of niets oplevert 
moet u stroom uit het net kunnen blijven halen. En teveel opgewekte stroom 
wordt automatisch teruggeleverd aan het net. 

Wie regelt wat?
Woningstichting Den Helder betaalt de panelen en Ecorus levert de panelen. 
Helder Vastgoed Onderhoud plaatst de panelen. Ecorus houdt ook een 
monitoringsservice in stand. Daarmee controleert Ecorus de opbrengst van de 
panelen. Bij storing in de stroomproductie van de panelen verhelpt Helder 
Vastgoed Onderhoud de problemen.  
Elke huurder krijgt een unieke code waarmee de opbrengst van de panelen 
digitaal gevolgd kan worden.

Wanneer is wie aan de beurt?
Het eerste zijn de woningen in de Dollardlaan, Noordzeestraat en omgeving 
aan de beurt. Daarop volgen de woningen in Tuindorp, Oud-Den Helder en 
ons bezit in Nieuw Den Helder, ten westen van de Jan Verfailleweg. Hoe de 
volgorde daarna is, leest u in ons volgende Woonmagazine. De genoemde 
volgorde is slechts richtinggevend. Huurders kunnen geen rechten ontlenen 
aan de hier aangegeven volgorde. Vanzelfsprekend krijgen de huurders 
persoonlijk bericht voordat wij tot plaatsen van de panelen overgaan. 

Huurders die hebben aangegeven een regenton in hun 
tuin te willen, krijgen binnenkort van Woningstichting 
een echte “Harcostar” kwaliteit-regenton, gemaakt van 
groen UV bestendig kunststof. De ton heeft een inhoud 
van 168 liter, staat op een voet en krijgt een overloop 
op de regenpijp. Via het kindveilige deksel kan met 
emmer of gieter water uit de ton worden geschept.  
De ton heeft ook een kraantje met gardena aansluiting, 
waarop een tuinslang past.

Waarom een regenton
Tijdens een hoosbui kan het riool de grote, plotsklapse 
toevoer van water vaak niet aan. Delen van de straat komen 
dan blank te staan.  De regentonnen helpen het overtollige 
water te bergen. De straat zal hierdoor minder snel over-
stromen. Andere manieren waarop burgers kunnen helpen 
om wateroverlast te voorkomen is het verwijderen van dode 
bladeren langs de stoeprand, het vervangen van tegels 
door groen in de privé tuin, en het aanleggen van een vijver. 

Gescheiden rioolsysteem 
De gemeente Den Helder neemt het risico op wateroverlast 
ook serieus. Buurt voor buurt neemt zij samen met de 
bewoners maatregelen. Zo was er afgelopen voorjaar in de 
Grote Rivierenbuurt de actie ‘Tegel eruit, plant erin’. In de 
hele gemeente worden bij het ontwerp van nieuwe riolering 
en watersystemen extra leidingen aangelegd die het hemel-
water gescheiden afvoeren van het afvalwater.

Dat regenwater wordt in een waterberging, apart van het 
vuile rioolwater opgevangen. Het waterschap hoeft het 
relatief schone regenwater zodoende niet onnodig te 
zuiveren en de extra waterberging draagt -net als de 
regentonnen- bij aan het voorkomen van blank staande 
straten.

Voorbeeld van een regenton



8
| A

LG
E

M
E

E
N

 |

VERZEKERAARS  
WAARSCHUWEN VOOR  
BRANDGEVAAR BIJ  
‘S NACHTS OPLADEN 
SMARTPHONE
Een oververhitte accu of batterij van een smartphone of 
een ander elektronisch apparaat is één van de voor-
naamste oorzaken van een woningbrand. Vooral het 
opladen van een smartphone in de nacht of als er niemand 
bij aanwezig is, vergroot de kans op brand. 

Het Verbond van Verzekeraars stelt in de jaarlijkse Risico-
monitor Woningbranden dat in die situaties niet voorkomen 
kan worden dat bijvoorbeeld een apparaat overladen raakt. 
Volgens het Verbond is het aan te raden de stekker uit het 
stopcontact te halen, wanneer het apparaat volledig is 
opgeladen.

Uit het rapport blijkt dat de helft van het aantal woning-
branden wordt veroorzaakt door elektronische apparaten. 
Dat kan variëren van de meterkast tot de waterkoker, 
maar volgens de verzekeraars vormt met name een 
smartphone een gevaar.

Het gebruik van goedkope imitatiestekkers zou bijdragen 
aan het ontstaan van branden. Volgens het Verbond 
veroorzaken goedkope stekkers in combinatie met oudere 
apparaten eerder oververhitting dan wanneer de officieel 
bij het apparaat behorende stekkers worden toegepast.

In 2016 vielen 47 doden bij woningbranden, zo blijkt uit 
gegevens van Brandweer Nederland. De helft van de fatale 
woningbranden heeft de oorsprong in de woonkamer, 
gevolgd door de slaapkamer (19 procent)  
en de keuken (16 procent).
(bron: www.nu.nl)

MAKKELIJKER BETALEN MET IDEAL
Binnenkort stuurt Woningstichting herinneringen en 
aanmaningen via de e-mail. Een huurder met een huur-
achterstand ontvangt dan zowel een brief als een e-mail 
met een betalingslink. In de brief staat een QR-code en een 
link waarmee via een smartphone gemakkelijk betaald kan 
worden. In de mail staat een link waarmee via iDeal direct 
betaald kan worden. Behalve per e-mail en brief kunnen we 
de betalingsherinnering ook per sms sturen. Deze wijze van 
communiceren kan in de toekomst de acceptgirokaart 
vervangen.

WAT VINDT U VAN HET 
WOONMAGAZINE?
Woningstichting werkt met een huurderspanel. Dit panel 
beantwoordt via mail vragen over allerlei onderwerpen.  
Het panel krijgt binnenkort een vragenlijst over het  
Woonmagazine. Wij zijn onder andere benieuwd welke 
artikelen worden gelezen of het blad (tijdig) wordt bezorgd 
en of de lezers informatie missen.

Bent u huurder bij Woningstichting en wilt u ook deelnemen 
aan het huurderspanel? Meldt u zich dan aan via het 
contactformulier op de website (www.wsdh.nl) Na uw 
aanmelding ontvangt u per mail een link naar een digitale 
vragenlijst met onder andere vragen over adres, inkomen, 
opleiding, type woning, etc. Op basis van deze gegevens 
kunnen wij u gericht vragenlijsten sturen. Uw gegevens 
worden alleen voor enquêtes van Woningstichting gebruikt 
en niet ter beschikking aan derden gesteld!

Ook uw mening telt! Wij hopen dat ook u uw stem laat 
horen via het huurderspanel.
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NETWERK ‘SAMEN TEGEN EENZAAMHEID’ 
MAAKT EEN VUIST!
Uit het laatste gezondheidsonderzoek van de GGD blijkt 
dat maar liefst 41% van de inwoners van Den Helder vanaf 
19 jaar aangeeft in min of meerdere mate eenzaam te zijn. 
Dat is meer dan in 2012. Toen was het nog 38%. Van de 
inwoners ouder dan 65 jaar is 50% eenzaam. Bij inwoners 
boven 75 is dat zelfs 54%. En voor jongeren uit het voort-
gezet onderwijs geldt dat 56% eenzaam is. Eenzaamheid 
komt dus op alle leeftijden voor en is een groot maatschap-
pelijk probleem. 

Mensen die zich eenzaam voelen zijn over het algemeen 
angstiger en vaker depressief. Ze ervaren veel stress en 
zijn geneigd slechter voor zichzelf te zorgen. Ook is er een 
duidelijke relatie tussen verslaving en eenzaamheid. Vaak 
liggen ingrijpende levensgebeurtenissen ten grondslag aan 
de eenzaamheid, maar het kan ook zijn dat iemand minder 
vaardig is in het leggen van contacten. 

Veerkrachtige mensen die een korte periode van eenzaam-
heid doormaken lukt het vaak prima om zelf iets aan de 
eenzaamheid te doen. Maar mensen die al langere tijd 
eenzaam zijn, lukt dit niet zonder hulp. Die hulp wordt 
echter bemoeilijkt omdat veel mensen niet snel toegeven 
dat zij eenzaam zijn. Voor de omgeving is het dan ook 
lastig om eenzaamheid bespreekbaar te maken.  
Bovendien is er niet één pasklare oplossing voor handen. 

In Den Helder zijn veel professionele en vrijwilligers-
organisaties actief die zich, elk op  hun eigen wijze en 
vanuit eigen deskundigheid, inzetten om eenzaamheid 
onder de  inwoners te bestrijden. Met dit doel voor ogen 
vormen zij nu een netwerk ‘Samen tegen eenzaamheid’.  
Zij hebben een intentieverklaring getekend om de een-
zaamheid in Den Helder beter aan te pakken.  
Ook Woningstichting Den Helder maakt hier onderdeel 
vanuit. Het gaat om betere signalering, betere afspraken 
over doorverwijzing, het trainen van mensen die de een-
zaamheid bespreekbaar kunnen maken in een één-op-één 
gesprek en die, indien gewenst, helpen bij de zoektocht 
naar wat of wie bij hem/haar past. 
Op verzoek van de gemeente schrijft Marja Comajta van de 
GGD Hollands Noorden samen met een begeleidingsgroep 
een plan van aanpak voor het netwerk. De resultaten van 
het onderzoek dat de GGD en MEE & de Wering eerder dit 
jaar hebben uitgevoerd, worden daarin meegenomen.

Organisaties en mensen die zich willen aansluiten bij het 
netwerk ‘Samen tegen eenzaamheid’ kunnen zich  
aanmelden bij Mirjam Beuker van MEE & de Wering via  
m.beuker@dewering.nl. Wij zoeken ook mensen die in hun 
eigen straat of wijk een steentje willen bijdragen aan het 
verminderen van eenzaamheid. Bent u dat? Ook dan kunt u 
zich aanmelden bij Mirjam.
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VAN WONINGZOEKENDE    TOT HUURDER
OVER: AANBOD, INSCHRIJVING, PUNTEN, SELECTIE,    TOEWIJZING, ACCEPTATIE EN VERANTWOORDING
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HELP, IK WOON NAAST EEN PROBLEEMGEZIN
Regelmatig stellen huurders de vraag ‘waarom Woningstichting allemaal probleemgevallen in onze buurt plaatst’. 
De vragensteller gaat er van uit dat Woningstichting bepaalt waar een huurder terecht komt. Klopt dat? Nee. 

Huurders kiezen ZELF
Woningstichting bepaalt bijna nooit waar een huurder 
terecht komt. Op enkele uitzonderingen na bepaalt 
Woningstichting noch de wijk, noch de buurt, noch het 
adres waar een huurder komt te wonen. Bijna alle huurders 
wonen op een door hen ZELF gekozen adres. Alleen in 
uitzonderlijke situaties heeft Woningstichting een meer 
sturende rol, bijvoorbeeld bij de huisvesting van vluchtelingen.

Normaal gaat een verhuring als volgt: Woningstichting 
adverteert met een woning. Geïnteresseerde woning-
zoekenden kunnen op deze woning reageren. Degene met 
de meeste punten krijgt de woning aangeboden, en kan 
daarna beslissen om de woning wel of niet te accepteren. 

Beperkingen in de keuze
Omdat iemand met weinig punten minder kans maakt op 
zijn/haar favoriete woning dan iemand met veel punten, 
krijgt niet iedere woningzoekende zijn of haar favoriete 
woning. Bovendien schrijft het ministerie voor dat nieuwe 
huurders alleen in aanmerking komen voor een woning met 
een huur die past bij hun inkomen. De minister wil met deze 
maatregel voorkomen dat huurders met een hoog inkomen 
woningen bezetten die voor lage inkomens zijn bedoeld, en 
dat huurders met een laag inkomen veel huurtoeslag nodig 
hebben of dat ze in financiële problemen komen door een 
te hoge huur.  Woningzoekenden mogen dus alleen kiezen 
uit woningen die passen bij hun inkomen.

Advies: zoek contact
Terug naar de vraag die huurders stellen wanneer ze hun 
vertrouwde buurt ‘achteruit zien hollen’. Holt de buurt 
achteruit (alleen) omdat er mensen komen wonen met 
andere gewoontes, een lager inkomen, een andere huids-
kleur dan de oorspronkelijke buurtbewoners? Of gedragen 
sommige buurtbewoners zich zodanig dat u zich onveilig 
voelt? 

Als u zich onbehagelijk voelt met buurtbewoners die 
anders zijn dan dat u zelf bent, is ons advies om contact 
met hen te zoeken, een praatje te maken. Vaak blijken de 
verschillen dan niet zo groot als gedacht en zijn buurtgenoten 
bereid elkaar bij moeilijke situaties de helpende hand te 
bieden. Zo ontstaat meer onderling contact. En dat geeft 
een veiliger gevoel. En dat verhoogt weer de drempel voor 
gedrag dat tot verloedering leidt. Dus door contact te 
leggen met nieuwe buurtbewoners, dragen de oorspronke-
lijke buurtbewoners er aan bij dat ze zichzelf thuis blijven 
voelen in hun buurt.

De sociaal-wijkmeesters van Woningstichting
Dat neemt niet weg dat het nog steeds kan gebeuren dat 
bepaalde huurders heel veel overlast of onveiligheid in de 
buurt veroorzaken. In die situaties is het advies om eerst 
zelf of eventueel samen met andere buurtbewoners deze 
huurders aan te spreken op hun gedrag. Als dat geen 
verbetering geeft kunt u contact opnemen met de sociaal-
wijkmeesters van Woningstichting.
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Gevelrenovaties in Beatrixstraat, Keizersstraat en Spoorstraat

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.

BEZOEK DE PROJECTWINKEL STADSHART 

In de Projectwinkel Stadshart (Spoorstraat 35 te Den Helder) 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. U kunt de projectwinkel op afspraak bezoeken (0223) 677 677.

Projecten plattegrond Stadshart
In ontwikkeling
1. Halter Bellevue fase 2/3/4
2. Molenplein fase 2
3. Koningsdriehoek Zuid (wonen) 
4. Anton Pieckplein
5. Doortrekken stadspark
6. Koningstraat, realiseren woongebied
7. Flamingo naar Beatrixstraat
8. Vervolg Rozenhout in de Spoorstraat
9. Prins Hendrik Kwartier, 6 appartementen en 2 woningen
10. Over het Wad, 9 herenhuizen + 34 appartementen

In uitvoering
1. De Hofdame, winkelconcentratie + 8 appartementen en 6 woningen 
2. Gevelproject
3. Halter Bellevue fase 1
4. De Zusters, 23 woningen
5. Zuidstraat 13
6. De Kamerheer, locatie kanonnenpleintje

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. Artsen- en fysiopraktijk in oude bibliotheek
9. Rozenhout, 7 herenwoningen met tuin en parkeerplaats
10. Keizersbrug, 11 woningen met lift + winkelruimte
11. Kop Beatrixstraat, 27 woningen met commerciële plint
12. Juttersplein
13. Nieuwe Schouwburg (Zeestad/gemeente)
14. Gevelproject: nieuwe gevels Keizerstraat en Beatrixstraat
15. Bibliotheek in School 7
16. De Melkfabriek, 5 koopwoningen
17. Over het Wad, 27 appartementen voor de zorg
18. Zoetelief, winkelconcentratie + 7 woningen
19. Stationsgebied

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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VEEL BEZOEKERS  
TIJDENS OPEN HUIS 
LYCEUMHOF
In oktober hield Woningstichting samen met makelaardij 
Coltof open huis in het Lyceumhof. De bezoekers konden 
een volledig ingericht appartement bekijken en kregen 
informatie over het huren of kopen van een appartement in 
Lyceumhof.

DRUKTE VAN BELANG 
OP 55+ BEURS 
Ook Woningstichting was dit jaar weer present op de 
druk bezochte Helderse 55+ beurs. Medewerkers van het 
Woonplein gaven tekst en uitleg over het huren van een 
woning bij Woningstichting. De makelaar van Woning-
stichting toonde aan de hand van de maquette Lyceumhof 
de nog te koop staande appartementen.  

PROJECTEN STADSHART

De Hofdame
Aan de zuidzijde van de Beatrixstraat realiseert Woning-
stichting acht appartementen en zes woningen. Op de 
begane grond komt een winkelplint met daarin DA drogist 
Buurman, Piet Karsten Woninginrichting, Banketbakkerij 
Bos en Multivlaai.

We verwachten de Hofdame begin tweede kwartaal 2018 
op te leveren.  
Bekijk www.dehofdamewonen.nl voor meer informatie. 

De Zusters
Op de hoek Polderweg/Julianaplein realiseert Woning-
stichting 7 koopwoningen en 13 koopappartementen.  
Van de appartementen zijn er inmiddels 11 appartementen 
verkocht.

De bouw duurt wat langer dan gepland door extreem lange 
levertijden van materialen en het vinden van gekwalificeerd 
personeel/onderaannemers een probleem. De geplande 
oplevering staat op eind tweede kwartaal 2018.  
Bekijk www.dezusterswonen.nl voor meer informatie.

De Kamerheer
Woningstichting Den Helder ontwikkelt aan de zuidzijde 
van de Beatrixstraat 17 huurappartementen met op de 
begane grond een commerciële plint van 350 m².

De omgevingsvergunning is inmiddels onherroepelijk.  
Wij streven ernaar de bouw te starten in januari 2018.  
Volgens plan vindt de oplevering plaats in februari 2019.

Prins Hendrik Kwartier
Het statige gebouw dat op de hoek van de Prins Hendrik-
laan zal verrijzen, is van bijzondere architectuur.  
eel aandacht is besteed aan de samenhang met onder 
andere het achterliggende gebouw van de Helderse 
Courant. De ruimte tussen de Koningdwarsstraat en  
Prins Hendrik Kwartier wordt ingericht als plantsoen.  
De bouw start mogelijk nog eind van dit jaar. De bouwtijd 
bedraagt ongeveer een jaar. Meer informatie is verkrijgbaar 
bij Coltof Makelaardij & Partners (0223 200 005 /  
www.coltofmakelaardij.nl)

Bent u ook benieuwd wat uw mogelijkheden zijn? Neem dan contact met ons op 
via tel. 0223-677677!
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STRAATNAMEN: 
DRS. F. BIJLWEG
De Drs. F. Bijlweg dateert van eind 1972. Ferdinand Bijl 
(1911 - 1971) was een Helderse apotheker met  
aanvankelijk een apotheek in de Sluisdijkstraat.  
De apotheek verhuisde later naar de Beatrixstraat.  
Ferdinand was de stuwende kracht  achter de oprichting 
van het Johannes College, nu bekend als het Lyceum aan 
Zee, liggend aan  de naar hem genoemde straat.

In de lente-editie van het Woonmagazine komt een 
uitgebreid interview met de (achter) kleinkinderen van  
Drs. F. Bijl! 

WIJKCOMMISSIE DRIE 
(NIEUW DEN HELDER 
WEST EN HUISDUINEN)
Een groot deel van deze wijk bestaat uit woningen die 
gebouwd zijn in de jaren 50. In deze wijk is het goed wonen 
met een gemêleerd inwoners bestand.

Wat de wijkcommissie graag zou willen is dat het aanzien 
van de wijk wordt verbeterd en dat de bewoners er op 
aangesproken kunnen worden om hun omgeving netjes te 
houden.

Wat de wijkcommissie graag zou willen is dat  
Woningstichting duidelijk communiceert en  
gemaakte afspraken nakomt.

Enkele leden wijkcommissie 3 Nieuw Den Helder en Huisduinen.



18 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. Meidoornstraat
3. Jan Verfailleweg
4. Het Kasteel Kreekpark (42 levensloopbestendige woningen)

In uitvoering
1. Kreekpark Particulier Opdrachtgeverschap
2. Falgatuinen
3. Bergingen Runstraat en omgeving
4. Het Landhuis Kreekpark (zorgwoningen)
5. Tiny houses

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
11. Vechtstraat woningen
12. Brug bij Vechtstraat

TOEKOMSTIGE BEWONERS TINY HOUSES 
ONTWERPEN HELOFYTENFILTER
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ADVOCAAT EN  
BITTERBALLEN  
IN DE GOLFSTROOM

Gezelligheid alom in de Golfstroom. Alle bewoners van de 
Golfstroom waren uitgenodigd voor een borrel en een 
hapje in de wachtruimte van het onderliggende nieuwe 
gezondheidscentrum. Na het optrekken van de bouwstof 
bleek hoe omvangrijk de verbouwing was. Het restaurant is 
verplaatst binnen de Golfstroom en op de leeggekomen 
plek zijn meerdere zorgorganisaties gehuisvest.  
De bewoners hadden hun bedenkingen over de plannen 
maar zijn nu toch erg blij met alle zorgvoorzieningen zo 
dichtbij. Na maanden van verbouwen is de rust weder-
gekeerd in de Golfstroom!

BUREN ONTMOETEN 
ELKAAR IN POP UP 
HUISKAMERHEILIGHARN

Een pop up huiskamer in Heiligharn brengt buren samen. 
Dit initiatief vloeit voort uit een onderzoek van de GGD naar 
eenzaamheid onder ouderen. In de huiskamer kunnen 
flatbewoners elkaar op ongedwongen wijze ontmoeten. 

Op woensdag 13 september tussen 15.00 en 17.00 uur  
kwamen flatbewoners van de Baljuwstraat en het  
Heiligharn in de centrale hal van de flat langs voor een 
bakkie koffie of thee. Deze hal was ’s ochtends in een  
paar uur omgetoverd tot een gezellige huiskamer.  
De stormachtige weersomstandigheden hadden geen grip 
op het aantal deelnemers, want rond 15.30 waren er al 
honderd flat bewoners langs geweest. 

De gemeente, Het Buurtcollectief, Woningstichting  
Den Helder, MEE & de Wering en een grote groep  
ambassadeurs maakten de huiskamer mogelijk. 
De ambassadeurs zijn flatbewoners die zich als vrijwilliger 
aanmeldden om de huiskamer te organiseren. Daarna 
nodigden zij alle flatbewoners persoonlijk uit door een 
hardkartonnen koffiebeker met het huiskamer logo erop te 
overhandigen.

De pop up huiskamer was eenmalig. De bedoeling is dat in 
de komende maanden er een vaste ruimte in de flat wordt 
gecreëerd om als huiskamer te dienen.

Dankzij de geweldige aanloop en gezellige sfeer smaakt  
dit naar meer. Daarom onderzoekt de gemeente of de 
huiskamer op meerdere plekken in Den Helder uitgerold 
kan worden. | D
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WILLEM-ALEXANDER HOF: 
EEN KONINKLIJK PARADIJS IN JULIANADORP!

De nieuwe gezellige dorpswijk 
Willem-Alexander Hof ligt direct tegen  
het historische Julianadorp aan.  
Met winkels, scholen, restaurants en de 
benodigde dagelijkse voorzieningen op 
loopafstand profiteren de bewoners van 
de unieke ligging.  
Met 14 verschillende woningtypen en 
bouwkavels biedt Willem-Alexander Hof 
een woontoekomst voor iedereen.  
De eerste bewoners zijn al naar Willem-
Alexander Hof verhuisd. Maar er zijn nog 
woningen en kavels te koop.

Interesse of meer weten? 
Kijk op www.willemalexanderhof.nl of maak een afspraak via 0223-617044.





Stuur uw oplossing naar: info@wsdh.nl
Onderwerp: Woonmagazine 
Prijspuzzel winter 2017
En maak kans op een prijs!

Puzzel

Oplossing vorige puzzel: Beeldschoon
Winnaar: Hester Douma Joubertstraat 62 1782 SH Den Helder
Van harte gefeliciteerd!


