BIJEENKOMST WIJKPLATFORM JULIANADORP
Datum: 31januari 2017
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: De Verbinding, Boterzwin 3476

NOTULEN
1. Opening
- Mary opent de vergadering om 19.58uur en heet een ieder van harte welkom.
- Er zijn afmeldingen gedaan door Leo Bekkers, Marielle Dobbe,Joke van Dulst van
KopGroep Bibliotheken, Jaap Koudijs en Joke Bernardvan Bewonersvereniging
Nieuwe Diep, Ditta Lont van Ooghduyne en René van Beek webmaster Wijkplatform.
- De voorzitter verwelkomt Bert Kronenburg, beleidsadviseur afdeling Stadsbeheer
van gemeente Den Helder. Dhr. Kronenburg geeft een presentatie over
afvalscheiding.
2. Mededelingen.
- Wijkagent Roel Kattouw wordt vervangen door Sjaak Schippers.
- Op 21 januari 2017 was de receptie van het 25- jarig jubileum van de B.V.J.
Vanwege dit heugelijke feit schonk zij een steeneik voor het Loopuytpark,
een vlaggenmast voor het Dorpshuis in Middelzand en een water speelobject voor
het Speel- en Avonturenpark.
- Bloemkoolwijken
Tijdens de laatste vergadering van het Wijkplatform vertelde mw. Henny Kaag over
een pilot in één van deze wijken. De voorzitter drong aan om de pilot in de wijk van
de bewoners van de werkgroep Bloemkoolwijken te houden, dit is nogmaals per mail
benadrukt.
- Goed nieuws van de gemeente Den Helder.
Julianadorp en dus ook het wijkplatform krijgt een nieuwe wijkmanager.
Het slechte nieuws: het wijkplatform heeft geen begroting voor het jaar 2016 kunnen
indienen omdat het wijkplatform voor het sluitingstermijn nog geen stichting was.
In 2016 is vroegtijdig een begroting ingeleverd voor het jaar 2017.
Deze is op 25 januari in een ontvangen mail afgewezen door dhr. Ben Looije,
manager Stadsbeheer Den Helder. De wijkplatforms komen niet in aanmerking voor
subsidie. Het zijn geen bewonersorganisaties. Vergoedingen, behalve huur en
consumpties voor deze vergadering, moeten vooraf aangevraagd worden met een
formulier van het ‘woonconvenant wijkaanpak plus’
Volgens het bestuur van het Wijkplatform Julianadorp is dit een onwerkzame
situatie en zal zij zich niet zomaar gewonnen geven, wordt vervolgd.
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3. Notulen d.d. 06december 2016.
- Er zijn geen op- of aanmerkingen.
- Kees Vermaas: Pagina 1, punt 3 Mededelingen, streep2:
Hij geeft aan dat Wethouder Odd Wagner zich niet beschouwt als dorpswethouder
maar de dorpswethouder IS.
- De notulen zijn onder dankzegging goedgekeurd.
4. Introductie: onze nieuwe wethouder de heer Odd Wagner.
- De wethouder heeft de portefeuille overgenomen van ex-wethouder Jacqueline van
Dongen.
- Een dorpswethouder is een tussenpersoon van de bewoners en het gemeente
bestuur. De wethouder geeft expliciet aan dat hij geen ‘postbode’ is.
- De wijkconciergeis het eerste aanspreekpunt binnen ons dorp.
5. Stand van zaken m.b.t. afvalscheiding door onze dorpswethouder.
- Dhr. Bert Kronenburg, beleidsadviseur afdeling Stadsbeheer houdt een presentatie
over afvalscheiding.
- Het is een rijksbeleid waarbij de internationale afspraken Co2 reductie gewaarborgd
moet worden. Den Helder zit op 41% in 2015.
- De vakantieparken, behalve Ooghduyne zijn meegerekenden vallen onder het
percentage van 41% .
- Omdat papier ophalen door verenigingen te wensen overliet, heeft de gemeente
voor een ander methode gekozen.
- De gemeente houdt een actie voor scholen om het bedrijfsafval te gaan scheiden.
- Peet Offermans merkt op dat het niet duidelijk is hoe de‘ De verbinding’ wordt
gezien in dit nieuwe afvalstoffen beleid. Het is een sociaal restaurant, geen
bedrijf. De wethouder vult aan dat het juist wel om een bedrijf gaat omdat het een
ruimte van Vrijwaard is en Vrijwaard een bedrijf is. Dhr. Kronenburg neemt het mee
in het beleid.
- De presentatie wordt als bijlage toegevoegd bij de notulen.
6. Bewegen voor ouderen.
- De presentatie Bewegen voor ouderen, wordt gehouden door Lydia van Noord van
Sportservice Noord- Holland.Het project heet ‘Julianadorp in Beweging’ (J.I.B.)
- Bij Buitenveld wordt een beweegtuin gerealiseerd door de Omring.
- Er wordt een enquete gehouden onder de doelgroep 65+ en gevraagd deel te nemen
aan het project. In een latere stadium kan ook de groep 50+ worden
aangeschreven.
- Of verzekeraars dit willen vergoeden, is nog niet aan de orde. Deze opmerking
wordt meegenomen.
- Er zijn gesprekken geweest met de gemeente om de minima ook mee te kunnen laten
doen. Dit kan door bij de gemeentelijke regeling de ‘meedoen regeling’ aan te vragen.
De wethouder geeft aan dat het ook via de bijzondere bijstand geregeld kan worden.
- De gemeente geeft een folder uit met meer informatie over JIB en andere organisaties
die te maken hebben met minima.
- De presentatie wordt als bijlage toegevoegd bij de notulen.
7. Margret Toersen vertelt over haar werkzaamheden als wijkconcierge
- Margret Toersen geeft een presentatie waarbij zij vertelt wat haar functie inhoudt
en waarzij in Julianadorp aan heeft bijgedragen.
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- Een wijkconcierge is niet voor conflicten met o.a. de buren, zij verwijst wel door naar
de juiste instanties.
- Er is niet voldoende budget om speeltoestellen te laten repareren en/of te
vervangen.
- De presentatie wordt als bijlage toegevoegd bij de notulen.
8. Verslag werkgroep Wonen en Zorg.
Iedere werkgroep krijgt per toerbeurt de kans om tijdens de bijeenkomst van het
Wijkplatformeen samenvatting te geven van de actuele stand van zaken.
- I.v.m. een drukke agenda heeft de voorzitter in overleg met de werkgroep Wonen en
Zorg besloten hen het verslag komende vergadering te laten doen.
9. Dorperrondje
- Kees Bazen:
~ Wat doen we met het 200- jarig bestaan van polder Het Koegras? Wij hebben daar
verder niets over gehoord.
- Cees Vermaas:
~ Het Dorpshuis is gefuseerd per 01 januari 2017 met de stichting MFC.
- Jos Alberink:
~ De BVJ heeft op zaterdag 21 januari 2017 haar 25- jarig jubileum in het Dorpshuis
gevierd.
- Marga Evers:
~ Zijn er in Julianadorp activiteiten voor de hoogbegaafde kinderen?
Hier is geen direct antwoord op te geven. Het bestuur neemt deze vraag mee.
- José Hoekstra (Vrijwaard):
~ Vanaf 6 februari start Vrijwaard in de Verbinding met het openstellen van de bar.
Van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 16.30 uuris de bar open voor jong en
oud.
Je kunt er terecht voor een bakje koffie/thee of warme chocomelk en tussen de
middag voor een hapje.
Als er voldoende animo is voor een warme maaltijd wil Vrijwaard dit tussen de
middag gaan serveren.
Er worden meer activiteiten georganiseerd en de hoop is gevestigd dat veel
mensen hier gebruik van gaan maken en dat ‘de Verbinding’ eenontmoetingsplek
wordt voor jong en oud.
10. Suggesties thema’s volgende vergadering op 04 april 2017.
- Suggesties uit de vergaderingzijn welkom.
De volgende punten komen nog aan de orde;
- In het voorjaar komt een rondleiding voor het WA hof, die gegeven wordt door
Frank de Volder. Wie mee wil, kan zich aanmelden bij Mary.
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NOOT:
Mary spreekt haar bezorgdheid uit over de toekomst van de Stichting. Er is nog
geen secretaris en geen accountmanager. Jos Alberink stopt in maart 2017 als
bestuurlid. Mary verwacht een operatie. Hierdoor blijft er te weinig mankracht
over in het bestuur om het Wijkplatform goed te laten functioneren.

Het bestuur van Stichting Wijkplatform Julianadorp doet eenoproep aan u als deelnemer van het Wijkplatform zich te kandidateren voor een functie in het bestuur.
In augustus 2017 zal het bestuur de knoop door hakken aangaande de status
van het bestuur.
11. Sluiting.
- De volgende vergadering is gepland op dinsdag 04 april 2017.
- De voorzitter sluit de vergadering af om 22.00 uur en dankteen ieder voor
haar/zijn komst.

Peter Dirks
verslaglegger
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