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BIJEENKOMST WIJKPLATFORM JULIANADORP 
 

Datum:      13 juni 2017 
Aanvang:  20.00 uur 
Locatie:     De Verbinding, Boterzwin 3476,  1788 WS Julianadorp 
 
 

NOTULEN 
 
1. Opening 

- Mary opent de vergadering om 20.00 uur en heet een ieder van harte welkom. 
 - Er zijn afmeldingen gedaan door; Odd Wagner (Dorpswethouder), Lydia van Noord  
  (Sportservice Den Helder), Nel Ockenburg (Alzheimer Nederland), Marga Evers  
  (Bewoner Genua), Kees Vermaas (Speel en Avonturenpark en Dorpshuis),  
  Jan Klopstra(VVD),  Marty Driehuis (Vrije Socialisten), Henk Post (vogelwerkgroep),  
  Angèla Selhorst (De Vloedlijn)Jaap Koudijs Wijkcommissie 7), Michiel Wouters  
  (Behoorlijk Bestuur) Hans Schell (LSCVB ouderenbond), Gaby Izakson (Vrijwaard) 

 Jos Alberink (oud voorzitter Wijkplatform).  
 

2. Mededelingen. 
- De renovatie van het Speel en Avonturenpark  zal 1 juli voltooid zijn.  
- Er is een circulaire uitgegaan van de HVC/gemeente Den Helder dat er twee 

inloopavonden worden georganiseerd over de verzamelcontainersd/afvalscheiding. 
Deze zijn op 12 en 14 juni in het MFC Het Dorpshuis van 17:00 uur tot 20:00 uur.  

- Er is een informatie/inloopavond geweest op 1 juni voor de omwonenden van het  
 Willem Alexanderhof over de ontwikkeling van de volgende fase waarin ongeveer 60  
   woningen worden gebouwd.  
- Punt 6 wordt naar voren gehaald naar punt 4. Punt 4 en 5 schuiven op.  

 - De werkgroep ‘Julianapark’ heeft  op 23 april tijdens de Springfair rond de 600   
        handtekeningen opgehaald van bezoekers die voor een realisatie van een park zijn.  

- Op 8 mei is er tijdens de commissie Stadsontwikkeling en Beheer een presentatie  
gehouden over het Julianapark. Deze presentatie is door de politiek positief 
ontvangen.  
Op 11 september bespreekt de commissie drie scenario’s; 

   het haalbare,  het wenselijke, het ideale.  
Er moeten voldoende financiele middelen komen als er gekozen wordt voor het 
wenselijke of ideale scenario. 
Arie deelt de flyers uit. 

 
3. Notulen d.d. 04 april 2017. 

- Zonder verdere op- en aanmerkingen zijn de notulen onder dankzegging  
  goedgekeurd. 
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4. Samenvatting  vragenlijst (4 april jl.) over het functioneren van het Wijkplatform  
     Julianadorp  
 - Joke Oosterbeek geeft een presentatie over de vragenlijst. 
     - Uit de antwoorden wordt duidelijk met welk doel ieder het Wijkplatform bezoekt,  
        wat de verwachtingen van het Wijkplatform zijn en of deze uitkomen. 

  De uitslag van de vragenlijst wordt meeverstuurd met de notulen. 
- Joyce vertelt over de ontwikkeling van het ontstaan van het wijkplatform. Met de  
  nieuwe ontwikkelingen zal het wijkplatform een andere uitstraling krijgen.  

 
5.  Presentatie door Joyce Prins, dorpsmanager, over de functie van een Wijkplatform 
 - Joyce begint met haar presentatie over de wederopbouw na de oorlogsjaren.   
      - Over de bekende leus ‘van de wieg tot de graf’ waar de overheid de zorg voor haar  
  burgers naar wijkgericht werken en burgerparticipatie voor meer ‘zelfredzaamheid’   
        en het mee denken/doen door de burgers. 
      - In 2004 werd de eerste wijkmanager aangesteld, voor Julianadorp was dat Cees  
        Pieterse.   
     - Een korte samenvatting van haar presentatie‘De overheid in ontwikkeling’wordt met  
       de notulen meegestuurd.   
   
6.  Presentatie door Sylvia Hamerslag van de Buurtpreventie App.    

 - Sylvia is de coördinator van de buurtpreventie app in de gemeente Den Helder. 
     - De app is uit noodzaak geboren in Tuindorp om elkaar snel op een eenvoudige  
        manier op de hoogte te stellen van een onveilige situatie.  
 - Het buurtpreventie is ondergebracht in Wijkplatform binnen de Linie. 
 - Bij een serieuze melding wordt eerst de politie gebeld voor de app wordt ingezet.  
     - De app is opgezet om de veiligheid in de buurten te vergroten. Bewoners kunnen  
       elkaar via de app op de hoogte stellen voor een onveilige situatie. 
     - Gebruik volgens S-A-A-R principe; 
        1. S signaleer (signalement van verdachte persoon/personen opnemen) 
        2. A alarmeer 1-1-2 
        3. A app inzetten 

  4. R reageer (maak geluid/een praatje) 
- Per gebied is er 1 beheerder die telefoonnummers toevoegt van de deelnemers uit de  
   buurt. 
- De buurt  app kan worden ingezet voor een melding van vermiste huisdieren mits de  
  gebruikers in de groep hiermee akkoord gaan.  

 - Voor buurten die meedoen zijn er naast borden stickers te verkrijgen bij Silvia  
        Hamerslag. 
 - Als bijlage wordt de presentatie meegestuurd met de notulen. 
 

 Vragen uit de vergadering: 
 ~ Sjaak Schippers (wijkagent) benadrukt eerst de politie te bellen met het signalement  
          van verdachte persoon/personen voor deze via de app wordt gedeeld.  
 ~ Mies Olthuis voegt toe over een artikel op internet; ‘De burger op wacht.’  
 ~ Joke Oosterbeek komt met de vraag hoe privacygevoelig is het gebruik van de app.  
         Welke persoonlijke gegevens geef je als gebruiker bloot?  Sylvia antwoord dat het  
         handig is  om een pre- paid telefoon aan te schaffen die men alleen voor de buurtapp  
         kan gebruiken. Bij misbruik van de app kunnen personen verwijderd worden.  
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7. Website Wijkplatform Julianadorp 
 - René van Beek en Bram hebben geheel belangeloos een nieuwe website ontwikkeld.  
        Beiden krijgen een bedankje namens het wijkplatform voor hun inzet.  
 - René van Beek en Peter Dirks krijgen een cursus om de website te beheren.  
 
8.  Loopuytpark. 

 - Mary Schooneman doet verslag namens de werkgroep Loopuytpark zie bijlage, en  
        heeft een aantal stellingen voor de deelnemers van het wijkplatform.  
      - Wat er ook gebeurd: Bij een gedeeltelijke of hele renovatie, het Loopuytpark is er  
        voor iedereen.  
   
9.  Vacature voorzitter en secretaris. 
 - Mary trekt zich terug en geeft een toelichting:  
  Meer dan drie jaar geleden ben ik gevraagd om voorzitter van het wijkplatform  
  Julinadorp te worden. Een rol als secretaris en het opnemen van het secretariaat heb  

ik toen geweigerd, hoewel ik dit wel twee jaar als interim heb gedaan in verband met 
de afwezigheid van de toenmalige secretaris Gerard Haisma. Dat ik het secretariaat 
niet ambieerde heb ik medegedeeld op 07 juni 2016 toen ik Cees Pieterse als voorzitter 
heb opgevolgd. Vanaf die datum werd ik echter genoodzaakt om allebei de functies op 
mij te nemen terwijl eveneens, door het vertrek van Rob Zijlstra de vacature van 
gebiedsmanager ruim acht maanden onvervuld bleef door de gemeente Den Helder. 
Bewonersparticipatie kost geld en mankracht. Dat geld en ook die mankracht is er niet 
niet of te laat en te weinig. Nu, na een jaar fullspeed werke,  het was een tropenjaa,  heb 
ik besloten om af te treden om tijd te maken voor mijn privé leven. Maar ook om beter 
aan mijn gezondheid te denken. Ik eindig met de woorden; het is jammer, het zij zo. 
Bedankt voor de samenwerking.  

 - Mary wordt namens het wijkplatform bedank voor haar enorme inzet en  
  betrokkenheid van het dorp.  Arie doet een speech ingaande op haar functie.  
    - Joyce bedankt Mary namens de gemeente voor haar gedrevenheid met een lavendel  
        pakket voor bij de nodige ontspanning. 
       
10. Dorperrondje 

 - De agendapunten 10. Dorperrondje en 11. Rondvraag worden gecombineerd. 
 - Kees Bazen:  
   ~  Geeft mee aan de ‘overlevenden’ om samen te gaan werken met de B.V.J.  
   ~  Kees geeft ook an dat het best lastig is om een functie te ambieren binnen het  
   wijkplatform en hun politieke functies. De wil is er wel.  
  

11. Rondvraag 
  - Door de combinatie met de agendapunten 8. Dorperrondje en 9. Rondvraag komt  
      Punt 11. Rondvraag te vervallen.  

 
12. Sluiting. 
  - De volgende vergadering is gepland op dinsdagavond 12 september 2017. 
         - De voorzitter sluit de vergadering af om 21.44 uur en dankt een ieder voor  
           Haar/zijn komst. 
 
Peter Dirks 
Notulist.  


