NOTULEN BIJEENKOMST WIJKPLATFORM JULIANADORP
Datum: 12 september 2017
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Kantine J.V.C., Wethouder W. de Boer straat 4, 1788 AT Julianadorp
1. Opening
 Arie ten Boekel opent de vergadering om 20.00 uur en heet een ieder van harte
welkom.
 Er zijn afmeldingen gedaan door; Odd Wagner (Dorpswethouder), Mary
Schooneman Voormalig voorzitter wijkplatform), Joke van Dulst (Kopgroep
bibliotheken), Erik Nuninga (Stadspartij Den Helder), Anita de Leer, Jack van der
Vliet (Bewoner), Nel Ockenburg (Alzheimer Nederland), Marga Evers (Bewoner
Genua), Angèla Selhorst (De Vloedlijn), Jaap Koudijs Wijkcommissie 7), Yvonne
Kapiteijn (Academie aan zee), Sharon Visser (academie aan zee), Sjaak Schippers
(wijkagent Julianadorp), Jos Alberink (Voormalig voorzitter wijkplatform), René
van Beek (webmaster)
2. Mededelingen
 Agendapunt 5 wordt agendapunt 3, verder wordt de agenda in aangegeven
volgorde behandeld.
3. Voorstellen gastheer van de avond, Maarten van Leenen, voorzitter JVC
 Maarten heet iedereen van harte welkom in de nieuwe kantine van JVC. Maarten
is, onder andere, betrokken bij de damclub, Julianadorp verenigd en Julianadorp
in beweging.
 Maarten verteld over de plannen om camera’s rond de velden op te hangen zodat
je met een app thuis de wedstrijden van JVC kunt volgen en over het plan om op
het trainingsveld een sporthal te bouwen waar op Europees niveua basketbal
gespeeld kan worden.
 Maarten ondersteund het idee om zo met elkaar in gesprek te komen van harte,
ook hem is het doorn in het oog dat diverse verenigingen en organisaties op
dezelfde dag iets organiseren zonder gezamenlijk overleg.
4. Notulen dd 4 april 2017
Bij de afwezigen staat dhr. Klopstra, dit moet dhr. Bekker zijn.
Paul Jansen vervangt Erik Nuninga.
Verder worden de notulen zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
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5. Verslag raadscommissie Stadsontwikkeling van 11 september 2017 over het realiseren
van het Julianapark

Heeft nog steeds de aandacht, elke optie kost echter geld (minder woningbouw) en dat
wordt doorgerekend. Ook wordt de optie om grond vrij te laten voor een
evenementenpart bekeken.
6. De nieuwe rol wijkplatform Julianadorp door Joyce Prins
 Op dit moment heeft iedere vereniging en organisatie een eigen agenda, dat willen
we boven tafel krijgen en in de verbinding een agenda van en voor Julianadorp
realiseren.
 Om deze verbinding te creëren zijn we vanavond bijeen om in drie groepen van
elkaar te horen wat er nu al is, waar nog behoefte aan is en wat er voor nodig is.
 Dit is bedoeld om te zaaien en te bouwen aan de fundatie. Met de uitslag van de
avond komen we weer bij elkaar om vervolgafspraken te maken.
7. Dorperrondje
 In het kader van deze avond was de opkomst naar de raadsvergadering, waarbij
het bestemmingsplan van Julianadorp op de agenda stond, van de dorpers niet
groot te noemen. Hierop werd gereageerd dat het meer betrokkenen zou
aantrekken als de vergadering op de locatie gehouden zou worden.
 Hoe zit het met de werkgroepen van het WPF? Deze zijn nog actief, ook zij krijgen
een uitnodiging voor de vergadering.
 Afvalinzameling. De meningen blijven verdeeld over de uitrol. De tijden van het
ophalen van met namen het plastic afval wisselen teveel. Om meer betrokkenheid
te creëren kunnen de bewoners geïnformeerd worden over de hoeveelheid
gescheiden afval.
8. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
9. Sluiting
De volgende vergadering is op dinsdag 28 november 2017.
De voorzitter sluit de vergadering om 22:10 uur en dankt een ieder voor zijn/haar
komst.

Marcel Oosterbeek
Secretaris
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