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Onderzoek huurders

Tips voor mooi afgewerkte wanden

In één woord fantastisch

Gezondheidscentrum De Golfstroom

VooRjaaR 2016 >> een uitgaVe Van woningstichting Den helDeR

in dit nummer o.a.
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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

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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dEigen cv-ketel, zelf onderhouden!

Planmatig onderhoud 2016

Huurder met een bijzondere hobby!

Nieuwe buur is nieuwe Nederlander

Pas op voor brand

Betaalbaar en mooi wonen in het stadshart!

Dit gebeurt er in het StaDSHart! (Plattegrond)

’t Wijkhuis, Kleurrijk centrum van de samenleving

Modelwoning Beerzestraat goed bezocht

Dit gebeurt er in NIEUW DEN HELDEr! (Plattegrond)

Het hele project is in één woord fantastisch! 

Gezondheidscentrum De Golfstroom

Plannen asterstraat

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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Woonbond onderzocht de woonlasten 
van de huurders van Woningstichting
Oktober 2015 onderzocht de Woonbond op verzoek van 
Stichting Huurdersbelang de woonlasten van de 
huurders van Woningstichting.

In het laatste Woonmagazine van 2015 deden we verslag 
van de eerste resultaten: de huurders van Woningstichting 
hebben weliswaar een lager inkomen dan landelijk gemid-
deld, maar ook zijn de huren en de energielasten lager. 
Eenoudergezinnen zijn meer dan gemiddeld kwetsbaar, 
maar het probleem is kleiner dan in de rest van het land.

We zoomen nu in op een aantal aan de huurders gestelde 
vragen en de reacties daarop. Het onderzoek ging in de 
eerste plaats over armoede, maar de Woonbond vroeg 
onze huurders ook naar klachten over de woning. Daar 
kwamen diverse reacties op, en die waren niet allemaal 
positief. Huurders uitten klachten over vochtoverlast, 
binnenschilderwerk, tocht, gehorigheid, (gebrek aan) 
isolatie, kitvoegen etc. Daar schrok Woningstichting wel 
van. Na tussenkomst van de Woonbond bezochten wij een 
aantal van deze huurders, om een beeld te krijgen van de 
ernst van hun klachten.

Uit de gesprekken met deze huurders werd duidelijk dat 
sommige huurders een terecht probleem in of aan hun 
woning hebben, maar dat zij geen reparatieverzoek 
indienen bij hun verhuurder. Ook lopen huurders met 
vragen rond over hun woning (wanneer krijg ik een nieuwe 
cv-ketel, waarom is mijn vloer nog niet geïsoleerd etc.), 
zonder de telefoon te pakken en de vraag aan ons te 
stellen. 

Ons advies is om een probleem dat met uw woning te 
maken heeft op tijd aan ons te melden. Dat kan een 
technisch probleem zijn, een probleem met uw buren of 
een probleem om de huur op tijd te betalen. Hoe eerder u 
het probleem bij ons neer legt, hoe groter de kans op een 
goede en tijdige oplossing. 

Hoe neemt u contact op met Woningstichting? Dat kan op 
verschillende manieren, en is ook afhankelijk van uw klacht 
of vraag:
•	 een	technische	klacht	meldt	u	als	‘reparatieverzoek’	op	

de	website,	in	het	menu	‘ik	ben	huurder’.	U	kunt	daarbij	
ook aangeven welke dag en welk deel van de dag u bij 
voorkeur de vakman ziet komen. Eventueel kunt u uw 
verzoek ook telefonisch doen via telefoonnummer  
0223 677677

•	 voor	cv	storingen	van	individuele	ketels	kijkt	u	 
op de sticker op uw cv wie u kunt bellen.  
Afhankelijk van het merk van uw ketel is dat  
Woningstichting of Energieservice Noordwest.  
Bij collectieve blokver warming kunt u de klachten 
melden via telefoonnummer (088) 9900460 

•	 burenoverlast	of	andere	overlast	uit	de	buurt	meldt	u	 
op	het	‘overlastformulier’	op	de	website,	in	het	menu	 
‘ik	ben	huurder’.	

Voor alle andere vragen en opmerkingen gebruikt het 
‘contactformulier’	op	de	website,	in	het	menu	‘over	ons’	of	
neemt u telefonisch contact met ons op: 0223 677677.

eigen cv-ketel, zelf onderhouden!
De meeste mensen verwarmen hun woning met een cv-ketel. In bijna alle huurwoningen van Woningstichting  
hangt een door Woningstichting geplaatste cv-ketel.  

Voor de goede werking van de cv-ketel en de veiligheid van 
de bewoners laat Woningstichting periodiek onderhoud aan 
de cv-ketel uitvoeren. Daarnaast belt de huurder bij tussen-
tijdse problemen met Woningstichting en wordt de storing 
opgelost. Als huurder heb je hier dus geen omkijken naar.

Sommige huurders hebben gekozen voor de aanschaf van 
een eigen cv-ketel. Dat mag, maar heeft consequenties!  
De huurder dient dan zelf te zorgen voor het onderhoud van 
de cv-ketel. Storingen aan de cv-ketel dienen zelf opgelost te 
worden. 

Let op. Heeft u een eigen cv-ketel. Laat deze dan periodiek 
controleren door een erkend bedrijf. Zo kunt u het langst en 
veiligst genieten van uw cv-ketel.
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Waarom duurt de afrekening van  
stookkosten zo lang?

Huurt u van Woningstichting een appartement en heeft u geen eigen 
verwarmingsketel? Dan heeft u te maken met de afrekening van 
stookkosten. 

Elke maand betaalt u voor uw stookkosten een bedrag dat ongeveer 
overeen komt met uw werkelijke stookkosten. Maar als de winter zacht is 
kan het zijn dat u minder stookt dan het jaar er voor en dat u elke maand 
een te hoog bedrag betaalt. Alles wat u teveel betaalt krijgt u terug. 

Het kan ook gebeuren dat u meer energie gebruikt dan waarvoor u elke 
maand betaalt. In dat geval moet u bijbetalen.

Omdat iedere huurder niet teveel wil bijbetalen of niet te weinig geld wil 
terugkrijgen moet elk jaar precies worden uitgerekend wat elke huurder 
aan energie heeft gebruikt. Dat doet afrekenbedrijf Ista/Techem.  
De medewerkers van dit bedrijf nemen de stand op van uw individuele 
meter en verdelen daarna de kosten onder de gebruikers.  
Woningstichting controleert deze berekening nauwkeurig.

Dit hele proces van opnemen tot controleren en het versturen van de 
rekening duurt 5 tot 6 maanden. Dat is erg lang als u op uw geld wacht.  
En ook erg lang als u moet bijbetalen. Het is helaas onmogelijk dit proces 
te versnellen. Woningstichting zorgt er wel voor dat de stookkosten 
worden afgerekend binnen de regels die de Warmewet voorschrijft. 
Op	onze	website,	onder	de	menuknop	‘ik	ben	huurder’,	staan	schematisch	
alle stappen die worden ondernomen voordat u de afrekening van de 
stookkosten krijgt. 

Planmatig  
onderhoud 2016
Wij willen dat onze huurders in een kwalitatief  
goede woning wonen. Daarom onderhouden wij  
onze woningen regelmatig. 

Wilt u weten of uw woning dit jaar planmatig onderhoud 
krijgt? Het voor 2016 geplande onderhoud, kunt u  
vinden op onze website bij www.wsdh.nl/ik-ben-huurder/
onderhoud/planmatig-onderhoud. 
Alle huurders waar planmatig onderhoud wordt  
uitgevoerd krijgen hierover vooraf persoonlijk bericht.  
Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met  
Woningstichting op (0223) 677677.
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Pas oP voor gratis slimme thermostaat!!
Sommige energieleveranciers werven nieuwe klanten door gratis een modern uitziende thermostaat aan te bieden. 
Het gebeurt echter regelmatig dat klanten die de nieuwe thermostaat installeren, storing krijgen aan hun cv.

Bij een cv-storing is het gebruikelijk dat huurders van Woningstichting 
contact opnemen met Energie noord-west, of met Woningstichting. 
Wie uw aanspreekpunt is staat op een sticker op uw cv-ketel. 
Wanneer de monteur komt en constateert dat de storing veroorzaakt 
wordt door een andere thermostaat dan die oorspronkelijk door 
Woningstichting is geplaatst, brengt Woningstichting u de kosten 
voor de reparatie in rekening.

huurder met een bijzondere hobby!
Cor Ouderling, Texelstroomlaan, Den Helder

Cor Ouderling is al 46 jaar getrouwd met zijn vrouw. Zij zijn 
de trotse ouders en grootouders van twee kinderen en  
twee kleinkinderen. Van die 46 jaar huwelijk wonen zij er  
41 jaar op de Texelstroomlaan in een huurwoning van 
Woningstichting Den Helder. Dit maakt het echtpaar hele 
trouwe huurders van Woningstichting. Leuk detail is dat  
Cor en zijn vrouw de laatste mensen waren die via  
Marinehuisvesting een woning toegewezen kregen.  
De familie Ouderling is al die jaren zeer tevreden over 
Woningstichting. “Als er iets is dan wordt het opgepakt en 
opgelost. Soms duurt het wel eens wat langer maar het 
komt altijd goed”. 

Cor, geboren in Vollenhove, is in 1968 begonnen op de  
oude Rijkswerf. Hij was werkzaam als “bankwerker buiten” 
en heeft dit altijd met veel plezier gedaan. Na 35 jaar trouwe 
dienst is hij met 57 jaar met de VUT gegaan.  Dit betekent 
niet dat hij stil is gaan zitten, want dat is iets wat hij niet kan. 
Cor houdt van fietsen en is sinds 1988 lid van HRTC DOK, 
de Helderse Ren en Toerclub Door Oefening Krachtig. 
Inmiddels mag hij zichzelf zelfs erelid noemen. Het fietsen zit hem in zijn bloed, zo heeft hij 15 jaar lang mountainbikeles 
gegeven aan schoolkinderen en heeft hij in 2004 het ATB parcours Mariendal opgezet in samenwerking met de gemeente, 
met als doel dat jong en oud plezier beleven aan Mountainbiken. In 2015 is hij officieel gestopt bij HRTC DOK om het iets 
rustiger	aan	te	doen	maar	ondanks	dat	is	hij	nog	steeds	vaak	bij	de	vereniging	te	vinden.	Nog	iedere	dag	zit	hij	zo’n	 
2 tot 3 uur op de racefiets want als hij een dag niet op de pedalen kan staan wordt hij kriegel!

Naast al deze sportiviteit zingt Cor in verschillende koren en kerkkoren en mag hij graag wat “rommelen” in de buurt. 
Hij zorgt dat er geen zwerfvuil ligt en helpt graag de kinderen in de buurt als hun fiets een mankement heeft, een echte 
helper dus!

Al met al is Cor een bijzonder mens die door de goede zorgen van zijn lieve vrouw kan doen waar hij goed in is:  
een sportieve, sociaal bewogen en actieve man met een hart van goud die zijn inspanningen in 2006 bekroond zag  
 met een benoeming tot Jutter van het Jaar.
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nieuWe buur is nieuwe nederlander
Als uw oude buur verhuist kan het zomaar gebeuren dat uw nieuwe buur een nieuwe Nederlander is, een persoon 
of gezin dat asiel heeft gekregen en in Nederland mag wonen. 

We spreken dan niet meer van vluchteling of asielzoeker, maar van vergunninghouders. Over heel Nederland moeten 
gemeenten in 2016 naar verwachting 43.000 vergunninghouders woonruimte geven. Hoe meer inwoners een gemeente 
heeft, hoe groter het aantal vergunninghouders dat die gemeente moet huisvesten. Het Centraal Orgaan opvang 
Asielzoekers (COA) leidt de  vergunninghouders naar de verschillende gemeenten toe. De gemeenten moeten hen  
passende woonruimte aanbieden. 

De gemeente Den Helder heeft de taak om in de eerste helft 
van dit jaar 67 vergunninghouders te huisvesten. Woning-
stichting, als grootste verhuurder in Den Helder, heeft met de 
gemeente de afspraak 80% van deze mensen een woning te 
bieden. Daar slagen we prima in. We zorgen er voor dat de 
woning die we aanbieden past bij gezinsgrootte. Vaak vragen 
de vergunninghouders gezinshereniging aan. Als zeker is dat de 
nareizigers naar Nederland komen, houden we daar rekening 
mee bij de woning die we aanbieden. Wonend in een eigen 
(huur)woning kunnen deze nieuwe Nederlanders echt deel gaan 
uitmaken van onze Nederlandse maatschappij.

tiPs voor mooi afgeWerkte Wanden in uW 
huurWoning.

Mooi afgewerkte wanden geven uw woning sfeer. 
Aandacht voor wandafwerking is dus belangrijk, maar 
denkt u ook vooruit, aan het moment dat u ooit de 
woning weer zult verlaten. Onderstaande tips kunnen 
u geld en gedoe besparen.

Verhuisd naar een woning van Woningstichting?  
De wanden (met of zonder behang) zijn vlak en onbe-
schadigd opgeleverd, maar kleine gaten en oneffenheden 
moet u zelf verhelpen voor u gaat behangen

Wilt u de wanden sausen?
De gestuukte wanden van onze huurwoningen zijn sterk 
zuigend. Dit veroorzaakt een slechte hechting. Dit lost u 
op door voorafgaand aan het sausen een voorstrijkmiddel 
voor latex aan te brengen.
Structuur kan mooi zijn. Woningstichting staat een 
structuurverf, stucwerk of sierpleister met een fijne korrel 
toe, mits netjes en gelijkmatig aangebracht.  
Als bij beëindiging van het huurcontract de structuur 
beschadigd is, bijvoorbeeld door boorgaten, dan moet u 
op eigen kosten de gehele wand weer vlak maken en 
behangklaar opleveren.

En dan de meest cruciale beslissing: welke kleur wordt 
de wand?
Wij adviseren een lichte kleur. Dat geeft geen problemen 
wanneer u de huur van uw woning beëindigt. Beëindigt u 
uw huurcontract en heeft u donkere kleuren in uw 
woning, dan moet u op eigen kosten de kleur van de 
wanden als nog licht maken.
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senioren, Pas oP voor brand!!!
Senioren zijn vaker dan jongeren betrokken bij brand en raken daarbij ook vaker gewond. Het beste wat senioren 
kunnen doen is voorkomen dat er brand ontstaat.

‘Ouderdom	komt	met	gebreken’.	Verminderd	gehoor,	zicht	of	reukvermogen,	afgenomen	reactietijd,	coördinatievermogen	
en snelheid van bewegen, verminderde mobiliteit en algehele verzwakking geven meer kans op brand met fatale afloop. 
Het vaakst gaat het mis bij roken en koken. Verantwoordelijkheid voor het voorkomen van brand ligt bij verhuurders, 
zorgaanbieders, gemeenten, brandweer, maar in de eerste plaats bij de bewoners zelf. 

Tips om brand te voorkomen

roken:
•	 Rook	bij	voorkeur	niet,	zeker	niet	in	bed,	waar	u	met	 

een brandende sigaret in slaap kunt vallen.

Koken:
•	 U	kookt	veiliger	in	kleding	met	strak	zittende	mouwen	

dan met losse mouwen van brandbare stof.
•	 Voorkom	vlam	in	de	pan.	Zorg	dat	een	pan	niet	te	heet	

wordt of droog kookt. Blijft bij de pan en gebruik een 
kookwekker. Als u toch de keuken uitloopt, neem dan 
de kookwekker mee.

•	 Houd	pannenlappen,	keukendoeken	en	andere	 
brandbare spullen weg bij het fornuis.

•	 Gebruik	een	kooktoestel	met	vlambeveiliging.	Deze	sluit	
automatisch het toestel uit bij het doven van de vlam.

Elektrische kachel of gashaard:
•	 Houd	afstand	van	een	elektrische	kachel	of	gashaard.	

Ga, ook als u het koud heeft, niet te dicht bij de kachel 
zitten want uw kleding kan vlam vatten.

•	 Hang	wasgoed	niet	bij	een	kachel	te	drogen.

televisie:
•	 Zet	geen	bloemen	of	planten	op	de	televisie.	 

Wanneer er water bij de elektrische onderdelen  
komt kan er kortsluiting en brand ontstaan.

•	 Laat	de	televisie	niet	op	stand-by	staan.

rommel:
•	 Houd	ruimte	in	uw	woning	om	weg	te	kunnen	vluchten	

als dat nodig is. Voorkom stapels met spullen, gooi 
rommel weg.

rookmelder:
•	 Schaf	een	rookmelder	aan	en	controleer	regelmatig	 

of de batterij nog voldoende stroom geeft.  
Woningstichting installeert gratis één of meerdere 
rookmelders bij huurders die lid zijn van abonnee 
onderhoud. Een vakman controleert ieder jaar of  
de batterijen vervangen moeten worden. 
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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.  
Naar verwachting starten de nieuwbouwwerkzaamheden in 
het derde kwartaal van 2016. De verwachte oplevering is 
eind derde kwartaal 2017

verkoopprijzen en meer informatie
Bezoek de website www.dehofdamewonen.nl of bekijk  
de maquette bij Jongewaard Meijer Makelaars aan de  
Middenweg 159 A te Den Helder. De verkoopprijzen zijn 
vanaf 193.000,- euro VON (incl. stelposten 5000,- euro  
badkamer en 5000,- euro keuken).

Neem voor meer informatie contact op met  
Jongewaard Meijer NVM Makelaars
Telefoonnummer: (0223) 612230
Website makelaar: www.jongewaard-meijer.nl 

Op de locatie hoek van de Prins Hendriklaan, 
Koningdwarsstraat en Plantsoenstraat realiseert 
Woningstichting Den Helder voor de verkoop twee 
eengezinswoningen en 6 appartementen. 

voortgang
Het voormalige VBM gebouw is al enige tijd geleden 
gesloopt. We verwachten begin 2017 te starten met de 
bouw. De bouw duurt ongeveer 1,5 jaar.

verkoopprijzen en meer informatie
De verkoopprijzen zijn vanaf 180.000,- euro VON.  
Neem voor meer informatie contact op met  
Coltof Makelaardij & Partners 
(0223) 200005 of www.coltofmakelaardij.nl

Op de hoek Polderweg/Julianaplein realiseert  
Woning stichting Den Helder zeven eengezinswoningen 
en 13 appartementen voor de verkoop. Voor elke woning 
wordt een parkeerplaats op eigen terrein gerealiseerd. 
Het gebouw krijgt een centraal trappenhuis en een lift.

voortgang
Naar verwachting start de bouw van de Zusters eind 
tweede kwartaal 2016. Voor de bouwvak van 2017 levert 
Aannemingsbedrijf	Dozy	het	pand	op.
 
verkoopprijzen en meer informatie
Bekijk de maquette bij Coltof Makelaardij op de 
Oude Rijkswerf te Den Helder. De verkoopprijzen zijn 
vanaf 179.000,- euro VON (incl. stelposten 5000,- euro  
badkamer en 5000,- euro keuken). Neem voor meer  
informatie contact op met Coltof Makelaardij & Partners 
(0223) 200005 of www.coltofmakelaardij.nl

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

voortgang
We verwachten in het tweede kwartaal van 2016 te starten
met de bouw. De bouw duurt ongeveer één jaar.

verkoopprijzen en meer informatie
De verkoopprijzen zijn vanaf 190.000,- euro VON.  
Neem voor meer informatie contact op met  
Coltof Makelaardij & Partners  
(0223) 200005 of www.coltofmakelaardij.nl

betaalbaar en mooi wonen in het stadshart!

Bekijk alle projecten op
www.wsdh.nl/projecten
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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. Molenplein fase 2
3. Koningsdriehoek Zuid (wonen) 
4. De Kamerheer, locatie kanonnenpleintje
5. Stationsgebied, nader in te vullen
6. Anton Pieckplein
7. Over het Wad, 9 herenhuizen + 34 appartementen
8. 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 2 woningen
5. De Zusters, 23 woningen
6. Zoetelief, winkelconcentratie + 7 woningen
7. De Melkfabriek, 5 koopwoningen
8. Zuidstraat 13
9. Over het Wad, 27 appartementen voor de zorg

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)
15. Gevelproject: 8 nieuwe gevels Keizerstraat en Beatrixstraat

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

Waar: Spoorstraat 35 te Den helder
Wanneer: elke zaterdag van 12.30-15.30 uur
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14 ’t wijkhuis, kleurrijk centrum van  
de samenleving
Het multifunctioneel centrum ‘t Wijkhuis speelt al enige jaren een sociaal maatschappelijke rol in de  
Wijk Nieuw Den Helder. 

De partners bieden een op de buurt afgestemd programma op het gebied van hulpverlening en preventie, jeugdgezond-
heidszorg, leefbaarheid en huisvesting, scholing en sociaal-cultureel werk. De activiteiten worden zowel individueel als in 
groepsverband aangeboden. Bekijk de website www.wijkhuisdenhelder.nl voor de agenda van de activiteiten!

Bron foto’s: Website www.wijkhuisdenhelder.nl

U kunt ook gezellig een bakje koffie of thee drinken met uw buurtgenoten!
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herkent u deze kinderen?

Sinds begin 2004 hangen er verschillende doeken op de gevels in  
Nieuw	Den	Helder	met	foto’s	van	kinderen	uit	de	buurt.	Drie	van	 
deze fotodoeken zijn bewaard gebleven. De laatste doeken halen wij 
binnenkort van de gevel. Staan uw kinderen op de foto of bent u het zelf  
op de foto en wilt u graag het doek hebben? Neem dan contact op met 
Woningstichting Den Helder op 0223 677677.

modelwoning Beerzestraat goed bezocht
Bewoners van de Dommel- en Beerzestraat mochten afgelopen 
kwartaal een nieuwe badkamer en toilet uitzoeken. 

Speciaal hiervoor maakte Woningstichting een modelwoning aan de 
Beerzestraat 24. Bezoekers bekeken hier hoe de nieuwe badkamer 
en toilet er straks uit komen te zien. Mevrouw Martina was een van 
de eerste die haar keuze ging maken. “Ik vind het erg mooi en ook 
leuk dat ik zelf nog keuzes heb qua wand- en vloertegels.” aldus 
mevrouw Martina. Medewerkers van Woningstichting hielpen de 
bezoekers bij het maken van hun keuze en gaven informatie over  
de planning van de werkzaamheden.

Woningstichting verwacht eind juli alle werkzaamheden te hebben 
afgerond.

U kunt ook gezellig een bakje koffie of thee drinken met uw buurtgenoten!



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. Meidoornstraat
3. Jan Verfailleweg

In uitvoering
1. Kreekpark CPO
2. Falgatuinen
3. Vechtstraat
4. Sloop Mark-/Zoomstraat
5. Bergingen Runstraat 
6. Het Landhuis Kreekpark (zorgwoningen)
7. Het Kasteel Kreekpark (42 levensloopbestendige woningen)

Gerealiseerd
1. Bredeschool IJsselmeerstraat
2. Winkelgebied Marsdiep
3. Bibliotheek, kinderopvang, basisschool en OKK
4. De Groene Vecht
5. De Zeester
6. Multifunctioneel Centrum en speeltuin De Oase
7. Het Cruijff Court
8. Het Duinpark
9. Marsdiepstraat
10.	Fluytstraat/Korvetstraat
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het hele Project is in één Woord fantastisch!
Frans van der Wal woont al jaren in Heiligharn en heeft in de laatste maanden zijn woonomgeving flink zien 
veranderen. De gevels van de flat zijn gerenoveerd en de balkons zijn behoorlijk vergroot. Nieuwsgierig hoe  
hij de veranderingen heeft ervaren is Woningstichting bij hem langs gegaan voor een gezellig gesprek.

En gezellig was het, want de 70-jarige gepensioneerde 
schilder (46 jaar bij Schilderwerken Den Helder) is een 
enthousiaste gesprekspartner. Hij huurt met zijn vrouw  
met veel plezier al ruim 40 jaar van Woningstichting,  
eerst in de Vinkenstraat en sinds 2007 in Heiligharn.  
Hij is de trotse vader van een zoon en dochter, en heeft  
2 schitterende kleindochters en een stoere kleinzoon.  
Hij besteedt zijn tijd het liefste aan zijn kleinkinderen, 
sjoelen, vrijwilligerswerk bij de buurtboerderij en wandelen, 
hoewel dat laatste vanwege een slechte heup momenteel 
wat minder gaat. Gelukkig wordt hij binnenkort aan die 
heup geopereerd, iets waar Frans erg naar uit kijkt.

Vanaf dag 1 wonen Frans en zijn vrouw erg fijn in Heiligharn. 
Hij heeft goede buren op de galerij, dat draagt bij aan een 
goede sfeer en het is erg prettig om te weten dat iedereen 
er voor elkaar is. Toen het echtpaar Van der Wal voor het 
eerst te horen kreeg dat de flat gerenoveerd zou worden 
waren ze erg nieuwsgierig wat er stond te gebeuren.  
Nadat alle tekeningen en informatie binnen kwam stonden 
ze van de plannen te kijken, het zou zo mooi worden!

Hoewel de werkzaamheden een maand later dan gepland 
plaatsvonden was het grootste deel in oktober 2015  
al klaar. Alleen de tussenschotten moesten nog geplaatst 
worden. Frans zegt over de werkzaamheden:  
“Alle lof voor de werklui! Zij hebben mooi werk geleverd.  
En de werklui hebben goed geholpen om de spullen van  
de bewoners te verplaatsen als dit nodig was. Er wonen  
in Heiligharn over het algemeen natuurlijk wat oudere 
mensen.”

In de nieuwe situatie voelt het echtpaar Van der Wal zich  
de koning te rijk. Ze kijken er naar uit om in de zomer op 
het nieuwe balkon van een koud drankje te genieten.  
De eindconclusie: het hele project is in een woord  
fantastisch!! Mijn complimenten.

Slopen of verfraaien
Met de frisse nieuwe uitstraling kan het Heiligharn er weer heel wat jaren tegenaan.  
Bedenker van de nieuwe schil is Ron van Leeuwen van Kokon architectuur & stedenbouw.   

“Je moet blij worden van een gebouw. En dat word je niet van een zestigerjaren flat. Verhoog dus de visuele kwaliteit!  
En dat is dus precies wat gebeurd is bij Heiligharn. Wat gedateerd is nieuw maken!” 
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gezondheidscentrum de golfstroom
De Golfstroom wordt flink onder handen genomen. Op de begane grond komt een een nieuw gezondheidscentrum.  

In het gezondheidscentrum zitten straks twee huisartsenpraktijken, 
een	tandarts,	een	apotheek,	een	fysiotherapie,	een	Mensendieck	
praktijk,	Starlet-DC,	een	logopedist,	een	pedicure,	een	psycholoog,	
een orthopedisch schoenmaker en thuiszorg. Om het verkeer ten 
behoeve van het gezondheidscentrum te kunnen verwerken, wordt 
de voormalige bibliotheek De Schooten aan de Garst gesloopt. 
Hier worden parkeerplaatsen gerealiseerd. 

voortgang bouw gezondheidscentrum
Op dit moment zijn de centrale 
huiskamers, de dagopvang-
ruimtes en de dienstruimtes 
tegenover de Soos opgeleverd. 
De volgende fase is de  
verbouwing van de Soos.  
Deze ruimte wordt gereed 
gemaakt om de restaurant-
functie over te nemen. De 
verwachting is dat dit in mei 
gereed is, waarna de interne 
verhuizing van Vrijwaard 
plaatsvindt zodat de ruimtes  
voor het nieuwe gezondheids-
centrum vrij komen. Voor de 
bouwvak start vervolgens de 
bouw van het gezondheids-
centrum.  

Geplande oplevering: eind 2016.

Dagopvang

Centrale huiskamer
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hoera, het molukkertje bestaat 1 jaar
Al sinds begin 2015 maken Marga en Joke, twee enthousiaste 
bewoners	van	het	Lyceumhof,	elke	maand	een	leuke	en	 
informatieve krant voor de bewoners. In de krant staat  
informatie over het gebouw, kunst, activiteiten voor bewoners  
en leuke wetenswaardigheden. 

Informeer voor kopen of 
huren	in	het	Lyceumhof	 
bij Coltof Makelaardij  
& Partners (0223) 200005 
of www.coltofmakelaardij.nl

Plannen asterstraat
In het voorjaar van 2015 zijn er op initiatief van Woningstichting 
en de gemeente verschillende bijeenkomsten georganiseerd 
voor de bewoners van de Asterstraat. In deze bijeenkomsten zijn 
door de bewoners in samenspraak met vertegenwoordigers van 
Woningstichting en gemeente, een aantal leuke en inspirerende 
ideeën naar voren gekomen om de woonomgeving mooier te 
maken. 

Het grootste deel van de bewoners was erg enthousiast over  
sierhekken in de voortuin. Deze tuinhekken zijn ongeveer 70 cm  
hoog en voorzien van een looppoort. Achter het hekwerk wordt  
een strook van ongeveer 50 cm beplant met een ligusterhaag.

De deelnemende bewoners dragen zelf ook bij aan deze verfraaiing. 
Woningstichting Den Helder vraagt de deelnemers zelf hun oude 
afscheiding verwijderen en in de daarvoor beschikbare gestelde 
afvalcontainers deponeren. Eventueel worden vrijwilligers ingezet 
voor ondersteuning.

Op deze wijze zal het aanzicht van de Asterstraat aanzienlijk verbeteren en het wooncomfort vergroten.

Zodra het duidelijk is welke bewoners 
allemaal meedoen en de benodigde 
materialen besteld zijn, wordt er een 
planning gemaakt en worden de 
deelnemende bewoners geïnformeerd 
over de start van de werkzaamheden.





stuur uw oplossing naar: 
info@wsdh.nl
onderwerp: 
Woonmagazine 
Prijspuzzel voorjaar 2016
En maak kans op een prijs!

Puzzel

Winnaar vorige puzzel 

Mevr. N. Klein Kalvenhaar, J. Lemairestraat 11, 1782 VE  Den Helder
Oplossing: En dan nu 2nul16.


