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NOTULEN BIJEENKOMST WIJKPLATFORM JULIANADORP 
 

Datum:      30 januari 2018 
Aanvang:  20.00 uur 
Locatie:     Vliet 60 
 
1. Opening 

 Arie ten Boekel opent de vergadering om 20.00 uur en heet een ieder van harte 
welkom. 

 Er zijn afmeldingen gedaan door; Leo Bekker (VVD), Lydia van Noord 
(Sportservice), Mary Schoonderman, Joke van Dulst (kopgroepbibliotheken, Kees 
Vermaas (MFC), Jaap Koudijs (in zijn plaats komt Joke Drost). 

 
2. Mededelingen 

 André geeft aan dat donderdag 1 februari een bijeenkomst is over het Loouytpark in de 

Ontmoetingskerk. Aanvang 19:30 uur 

 In februari verzorgt de LOS de uitzendingen vanuit het MFC t Dorpshuis. Onder andere de 

BVJ en het Wijkplatform is  uitgenodigd om aan de luisteraars uit te leggen wat ze zoal 

doen voor julianadorp. 

 
3. Vaststellen agenda 

De agenda wordt zonder wijzigingen afgehandeld. 
 
 
4. Verslag naar aanleiding van bijeenkomst 28 november 

Dorperrondje inbreng was abuisievelijk aan Kees Bazen toegeschreven, dit moet Kees 
Vermaas zijn. 
Verder zijn er geen op- of aanmerkingen op de notulen. 

 
5. Dorperrondje 

Kees Bazen dankt namens Veilig Verkeer Nederland Vliet 60 voor hun medewerking 
tijdens de snelheidsactie op de Langevliet. 
Odd Wagner verteld over de kustpact. Den Helder zit nu qua bebouwing grotendeels 
op slot. In het kustpact is echter een nieuwe zin opgenomen, namelijk dat er ruimte 
moet blijven voor nieuwe initiatieven. 
Ab Komen reageert hierop dat de Zanddijk op dit moment niet voldoet aan de 
wetgeving. Bij calamiteiten zal de gemeente Den Helder aansprakelijk zijn. 
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6. Voorstellen gastvrouw van de avond; Ellen Kers 
Ellen heet ons welkom in de feestzaal met podium. Aan de andere zijde van het 
gebouw bevindt zich de huiskamer met gerichte activiteiten. 
Ellen legt uit dat Vliet 60 een onderdeel is van MEE en de Wering. Vliet 60 is 4 dagen in 
de week open voor de jeugd van 12 tot 23 jaar. Ellen gaat ook steeds meer de wijk in 
en spreekt de hangjongeren persoonlijk aan. De focus ligt daarbij op wat ze wel 
kunnen, in plaats van wat ze niet kunnen. 
Een succesvol onderdeel is talentscouting, Vliet 60 beschikt over een podium en een 
volwaardig geluidsysteem 
Vliet 60 werkt samen met andere buurthuizen en begeleidt de vrijwilligers. Ook is er 
veel contact met de basisscholen en sportverenigingen, mede als onderdeel van het 
Jeugd Interventie Team. 
In Vliet 60 wordt ook EHBO training gegeven. 
Op 23 maart is op het JVC terrein vanaf 15:30 uur de Kids to Care buddyrun. 

 
7. Presentatie Mee & de Wering door Rik Wijnker 

Wegens ziekte van Rik is dit agendapunt vervallen 
 
8. Presentatie structuurvisie Julianadorp, door: Ingmar Zwier, Willem Stam en 

Andrea Hulsbosch Afd R&E gemeetne Den Helder 
- Odd Wagner: In 2021 treedt de omgevingswet in werking. Deze wet bundelt 26 
bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en 
natuur. De wet is uitdrukkelijk bedoelt om de burger bij de beslissingen van de 
gemeente te betrekken. Een goed voorbeeld hiervan is het proces zoals dat  in 
Huisduinen te zien was. Dit proces kan gekopieerd worden op Julianadorp. De visie 
van de bewoners ten opzichte van de raadsvisie samenvoegen tot één visie waar 
iedereen achter staat. 
- Willem Stam: Vanuit de oude structuurvisie zijn, onder andere, het Junior College, de 
Riepel, MFC t Dorpshuis, de bibliotheek en de Noorderhaaks gerealiseerd. Nu de 
structuurvisie zijn einddatum nadert is het goed naar de huidige situatie en de 
gewenste situatie van Julianadorp te kijken. 
Voorbeelden hiervan zijn de bloemkoolwijken, Duinzoom zuid en bijvoorbeeld de 
kwaliteit van de recreatieparken. 
- Ingmar Zwier: Het doel is om de discussie op gang te krijgen over bijvoorbeeld het 
Loopuytpark, het evenemententerrein en samen op te trekken, de Gemeente en 
bewoners van Julianadorp. 
Waar zit het belang van Julianadorp en hoe ziet dat er in de toekomst uit? Zo kunnen 
we samen de toekomst richting geven. 

 
9. Sluiting 

De volgende vergadering is op dinsdag 13 maart 2018. 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:10 uur en dankt een ieder voor zijn/haar 
komst. 

 
 
Marcel Oosterbeek 
Secretaris 


