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BIJEENKOMST WIJKPLATFORM 

Datum: 30 augustus 2016 

Aanvang : 20.00 uur 

Locatie: De Verbinding , Boterzwin 3435 

 

 

                                                                            NOTULEN 
 

1. Opening 

Mary  Schooneman opent de vergadering om 20.09 uur en heet een ieder van harte welkom . 

Er zijn 21 personen aanwezig.  

Er zijn problemen ontstaan met de mailing, niet alle documenten zijn goed bij een ieder 

binnen gekomen of helemaal niet binnen gekomen. Mary heeft op een aantal manieren 

getracht alsnog de documenten goed te laten overbrengen. Het is naar eigen zeggen nu wel 

gelukt.  

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

Er zijn afberichten binnen van Rene van Beek, Kees Riksman, Nel van Ockenburg, Elisabeth 

van Toorenburg en Jan Tiessen.  

 

3. Notulen d.d. 7 juni 2016  

- Mary deelt mee dat er 2 kandidaten zijn voor het sectetariaat te weten Roy Hamers en Peter  

   Dirks.   Zij maken  vanavond de notulen.  
 

- Vanuit de actiepunten;  

   ~Wegbewijzering:  

       Er is een notitie. Een ambtenaar komt op een vergadering hierover vertellen.  

   ~Bloemkoolwijken:  

       Parkeerprobleem is urgenter geworden. Herzieningsvoorstel voor dit probleem  

       komt nog.  

   ~Ontwikkeling Willem Alexander hof:   

       Wordt gevolgd. 

   ~ A status:  

       Deze is  nog in ontwikkeling.   
 

- Thilly Faas vraagt of de vergadering op de donderdag gehouden kan worden. Mary  

   Schooneman zal dit verzoek bespreken in het bestuur. 
 

- Speel en avonturenpark:  

   Materiaal is nog steeds niet in orde. Dit is gedeeltelijk afgekeurd en weggehaald. Kees  

   Vermaas werkt nauw samen met de BVJ. 

   Er is aandacht voor het speel en avonturenpark. 50.000 euro is beschikbaar  

   voor nieuwe toestellen. Een werkgroep is opgezet om samen met de jeugd de toestellen uit  

   te gaan zoeken. 

   Het is een eenmalige budget voegt Rob  toe.  Verstandig is dat de gemeente onderhoud en  

   reservering ieder jaar begroot. 

   Er komt een  nieuw bestemmingsplan voor Juliandorp- Zuid.  
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- Opvolging van Rob: 

   Er zijn gegadigden die na benoeming dit jaar aan ons worden voorgesteld.  
 

- Noorderhaaks:  

  Er zijn borden geplaatst. In het plan is de bewonersparticipatie verwerkt 
 

- Werkgroep zorg:  

   De  werkgroep is druk bezig te bekijken welke voorzieningen er zijn voor de ouderen.  

   Op korte termijn zullen er nog geen resultaten zichtbaar zijn.  Rob blijft ondanks zijn  

   afscheid als accountmanger nog bij deze werkgroep betrokken. 
 

   De notulen worden goedgekeurd. 

 

4. Bespreking nota Nieuw Perspectief (inrichting openbare ruimte).  

- Onze dorpswethouder Jacqueline van Dongen licht deze nota toe. Er is gelegenheid  

   tot het stellen van vragen. 

- De nota is vastgesteld door de gemeenteraad. Er is jarenlang bezuinigd op de  

  openbare ruimte. Vraag is hoe we hier mee omgaan en wat kunnen we doen?  

  Er moet een budget komen dat het beheer in stand gaat houden. Een brainstorm-  

  sessie heeft er voor gezorgd dat er een aantal ideeen naar voren is gekomen. Elk 

  onderdeel van de openbare ruimte heeft een eigen budget. Het plan voor de  

  komende 5 jaar wordt gekoppeld aan het nog voor te stellen budget. Er komt ook    

  ruimte voor nieuwe ideeen en ontwikkelingen.   
 

Enkele vragen : 
a. Wie stelt de prioriteiten: de gemeente of de bewoners?  

Antwoord: De bewoners stellen de prioriteiten. 

b. Wat is de rol van de gemeente, de bewoners en het wijkplatform en de relatie ten 

opzichte van elkaar? 

Antwoord; Daar verandert niets aan vertelt wethouder van Dongen.  

c. Geldt dat ook voor het groen ?  Het antwoord  is kort gezegd: ja. Er moet naar onze zin 

meer groen komen in Julianadorp. 

d. Hoe gaat het met de prioriteitsstellingen?  

Antwoord:Het heeft te maken met het te verkrijgen budget ,maar wat geeft nu de prio? 

Durf om je heen te kijken en vraag bij je zelf af of we dat wat we willen ook echt willen. De 

raad gaat niet over hoe groen  we het willen hebben, daar gaan we zelf over. Uiteindelijk 

komt het er  op neer dat er duidelijke keuzes gemaakt moeten worden. Jos Alberink geeft 

als voorbeeld de aanleg van Noorderhaaks aan waar van alle kanten bekeken is om tot 

een totaal plan  te komen. Voor bewoners die een mening hebben maar hun verhaal niet 

kwijt kunnen, moet er een meldpunt komen. Het is  een moeilijk materie. De wijkmanager 

/ wijkconcierge zou als aanspreekpunt kunnen functioneren.  

 

5. Afscheid Rob Zijlstra van de gemeente Den Helder. 

Rob  Zijlstra gaat per 1 september met pensioen en heeft ons wijkplatform in de 

afgelopen jaren ondersteund. MarySchooneman houdt een speech namens de 

Stichting.  

Na deze mooie speech wordt er een presentje uitgereikt en volgt er een daverend 

applaus van de vergadering. Hierna neemt Rob het woord en spreekt zijn  dank uit 

voor de goede samenwerking met alle betrokken partijen.   

 
6. Wijkagenda 2016-2019 

Deze wijkagenda is op 7 juni niet besproken in verband met tijdgebrek. Vanuit deze 

wijkagenda dient een jaarprogramma opgesteld te worden voor het jaar 2016-2017. 
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A. Bespreking wijkagenda en accordering 

B. Jaaragenda 2016-2017 

Er zijn zes werkgroepen: 

1. Groen en natuur 

2. Verkeer 

3. Bloemkoolwijken 

4. Loopuijtpark 

5. Zorg 

6. Aanleg slenkachtig omgeving Oude Dorp en Willem-Alexander hof 

 

De wijkagenda wordt besproken. Er worden enkele aanpassingen aangebracht.  
 

Bladzijde 2; punt 1. Inleiding, 3e alinea 

- Mee doen wordt erbij geplaatst.  
 

Bladzijde 6; punt 1.3;  2e alinea.  

De stichting VVV eruit halen.  
 

Bladzijde 7; punt 1.5 vergroening van de wijk,  

Toevoeging: De werkgroep groen en natuur & WA hof zal een plan maken  

waarbij dit door de gemeente nagelopen zal moeten worden op correctheid en  

haalbaarheid. 
 

Bladzijde 8; punt 2.4, 3e alinea, laatste zin. 

.....koste gaat van spelen en groen in Julianadorp moet zijn; 

.....koste gaat van spelen in de natuur en groen in Julianadorp.  
 

Bladzijde 10;  4.2 Samenwerking, Recreatie en toerisme, 

VVV eruit halen en daarvoor in de plaats: Top van Holland.  

 

De conclusie dat het concept goedgekeurd is nadat de aanpassingen zijn doorgevoerd. 

 

Actie op het werkplan:  

Op bladzijde 4 zijn er twee werkgroepen genoemd. Verzoek van Mary Schooneman 

om de werkgroepen weer bij elkaar te roepen om prioriteiten te gaan stellen. De 

vragen die  in het nieuwe werkplan staan, zijn bedoeld om te bekijken welke 

onderwerpen men prioriteit geeft. De werkgroep zal hiermee dan  aan de slag gaan.  

De bedoeling is dat elke werkgroep regelmatig terug komt op de agenda en de stand 

van zaken meldt aan de vergadering. 

Verzoek aan het bestuur om op de site de contactpersonen te zetten waar men 

terecht kan bij een werkgroep.  

Elk werkgroep kan een plan maken met de punten waaraan gewerkt gaat worden.  

Ten slot geeft Jos Alberink een compliment aan de makers van deze agenda. 

 
7. Dorperrondje 

Henk Post:  

Op het Loopuytpark wordt een kastanjeboom gekapt. Het kan niet zo zijn dat dit zomaar kan. 

Henk pleit voor  een actie om het tegen te houden.  

Een kastanjeboom kan je niet zomaar kappen.  Er moet iemand aanwezig zijn die er verstand 

van heeft.  

Actie: Henk Post gaat informatie ophalen bij de gemeente. 
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Leo Bekker 

Leo heeft geinformeerd dat er voor de Breewijd een plan komt met betrekking tot het 

plaatsen van een eventuele rotonde.  
 

Arie ten Boekel:  

Wie bepaalt waar  verkeersborden komen? Antwoord is dit bij de wijkcongerge neer te 

leggen.  
 

Thilly Faas: 

Thilly geeft een compliment aan de vrijwilligers van de Jevak. Tilly vraagt aan de organistie 

hoe zij dit hebben ervaren. Kees Vermaas meldt dat de organistatie dit als prettig heeft 

ervaren.  Er zijn bedankjes gekomen van de ouders.  

Er komt  nog een dankjewel  namens het Dorpshuis voor deze vrijwilligers. 

 

Kees Vermaas:  

Kees mist een vuilnisbak bij het Speel- en Avonturen park. Het verhaal is reeds bij iedereen 

bekend dat in de gemeente Den Helder veel openbare vuilnisbakken zijn weggehaald. 

Het Dorpshuis organiseert komend jaar weer evenementen ,onder andere een alcoholvrije 

party voor de jeugd.  

Kees mist ook de wijkconcierge  op de vergadering, Roel Kattouw is ook al een aantal keren 

niet geweest, alsmede zijn collega Annelies Groenhof. 

Actie: Het bestuur zal contact met ze opnemen.  

 

8. Suggesties voor agendapunten op de vergadering van 11 oktober as. 

- afvalbakken – Jacqueline van Dongen komt hierop terug bij Mary Schooneman 

- Ontwikkeling WA hof. 

- Status werkgroepen.  

 

9. Rondvraag 

Joke Oosterbaan geeft aan dat er meer samengewerkt kan worden met de werkgroepen.  

Mary meldt dat Kees Bazen een zweepslag heeft en daarom niet vanavond niet aanwezig kan 

zijn.  

 

10. Afsluiting  

Mary Schooneman sluit de vergadering om 21.54 uur af en wenst een ieder wel thuis.   

 

 

Peter  Dirks 

Notulist 

 

 

 

 


