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BIJEENKOMST WIJKPLATFORM JULIANADORP 
 

Datum:      04 april 2017 
Aanvang:  20.00 uur 
Locatie:     De Verbinding, Boterzwin 3476,  1788 WS Julianadorp 
 
 

NOTULEN 
 
1. Opening 

- Mary opent de vergadering om 20.04 uur en heet een ieder van harte welkom. 
- Er zijn afmeldingen gedaan door; Jaap Koudijs, José Hoekstra, Jos Alberink en Gaby  
   Izakson. 
- De voorzitter verwelkomt Joyce Prins, Dorpsmanager van gemeente Den Helder.  
- De presentielijst wordt meegezonden met de notulen van deze vergadering. 
 

2. Mededelingen. 
- Het thema De toeristische ontwikkelingen in Julianadorp staat op de agenda omdat  
  gemeente Den Helder op 15 december 2016 en 13 maart 2017 een bijeenkomst  
  Heeft georganiseerd over het toerisme. Het doel is een concept beleidskader  
  toerisme op te stellen en met de gemeenteraad te bespreken. 
- Vanavond is de heer Cees Kooy van de gemeente aanwezig, hij heeft toerisme in zijn  
  portefeuille. 
- Noorderhaaks: De rotonde komt er wel maar zal niet gebouwd worden door BAM. 

 - Gemeente gaat een pilot houden in Huisduinen in het kader van de burgerparticipatie  
        aangaande het  samenvoegen van 23 wetten met betrekking tot de inrichting en  
        voorzieningen in de wijk. 

- Om het 200 jarig bestaan van de polder het Koegras te vieren, is de Culturele  
  Vereniging Julianadorp de spil geweest van het organiseren van een aantal  
  activiteiten voor jong en oud. 
- Jos Alberink, vertrekkend bestuurslid van Stichting Wijkplatform Julinadorp is  
  tijdens de jaarvergadering van B.V.J. op 21 maart 2017 in het zonnetje gezet door  
  Mary Schooneman, de voorzitter van de wijkplatform.  
 

3. Notulen d.d. 31 januari 2017. 
- pagina 2, punt 5, Streep 4;  
  Leo Bekkers vraagt zich af of de bewoording ‘Papier ophalen door verenigingen liet  
  te wensen over..........’ echt zo letterlijk is gezegd wat werd bevestigd.  
 

- Zonder verdere op- en aanmerkingen zijn de notulen onder dankzegging  
  goedgekeurd. 
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4. Kennismaking met onze nieuwe dorpsmanager Joyce Prins. 
 - Joyce Prins is de opvolgster van Rob Zijlstra die per 1 september 2016 met pensioen 
        is gegaan. Sinds 3 april is Joyce in functie en vanavond zal zij zichzelf bij ons  
        introduceren. 
     - Na Heerhugowaard, waar zij als wijkbeheerder, beleidsmedewerker, beleidsadviseur  
        heeft gewerkt, is Joyce vanaf 3 april terug in Den Helder als gebiedsmanager en  
        dorpsmanager van  Julianadorp. 

- Joyce heeft  in het verleden de projectleider ondersteund bij de Structuur Visie  
  Julianadorp, deze is vastgesteld op 7 maart 2007. Er zijn redenen genoeg om deze op  
  te pakken en te zien wat ervan terecht is gekomen. 
- Voor contact; j.prins@denhelder.nl  

 
5. Verslag werkgroep Zorg en Wonen (Z&W).  
     - De werkgroep Z&W bestaat uit Nel Ockenburg, Ellen Kers, Elske Bakelaar, José  

  Hoekstra en Lydia van Noord.  
 - Lydia van Noord  geeft een presentatie over de rollatorloop, een nieuw project in   
        samenwerking met de Sportservice Noord-Holland-Noord. 
      -  Vanuit de vergadering zijn er suggesties gedaan waar de loop kan starten. Dit is een  
        mooie gelegenheid om jong en oud te binden en mee samen te werken. 

- De kosten worden grotendeels  gefinancierd door de Sportservice. Om de activiteit te  
   kunnen realiseren zijn sponsors nodig. 
- De presentatie van de rollatorloop wordt als bijlage meegezonden met de notulen  
  van deze vergadering. 

 
6. Toeristische ontwikkelingen in Julianadorp. 
 - Actualiteiten i.v.m. toerisme in Julianadorp en omgeving 
        a. Protest, tegen plaatsing van strandhuisjes op strand bij Groote Keeten.  
        b. Vanwege de ideale ligging ten opzichte van de zuidelijke Noordzee en de nauwe  
             samenwerking met zee- en offshore haven Port of Den Helder wil Den Helder  
             Airport zich ook richten op helikoptervervoer van onderhoudspersoneel voor het  
             toenemend aantal windmolenparken in de Noordzee. 
      -  Suggesties vanuit de notitie concept beleidskader toerisme voor aantrekken  
        toerisme naar Julianadorp-aan-zee; 
        a. (dag)arrangementen aanbieden zoals eilandhoppen. 
        b. Creëren van groepsaccodomaties die nu zeldzaam zijn. 
        c. Kanoroutes doortrekken.  
    - Cees Kooy is aanwezig voor de introductie ‘Toerisme in Julianadorp.’  
 - Op 13 maart 2017 was de tweede bijeenkomst die georganiseerd werd door de  
        gemeente. Deze was speciaal voor ondernemers die betrokken zijn bij het toerisme  
        in Julianadorp. 

- Er is gesproken over zonnepanelen. Kunnen bollenvelden als de velden leeg zijn ook  
  gebruikt worden om zonnepanelen te plaatsen? 

    - 1) Bijlage 2; Initiatieven voor grondgebonden zonneparken per provincie 
               provincie Gemeente/instantie Locatie Locatietype Grootte(ha) Vermogen(MW) Huishoudens Planfase 
               Noord Holland Den Helder Heldair buiten bbg 8 5 3000 initiatief, in beleidsnota  
               Noord Holland Den Helder Kooy binnen bbg 8 4,8 nnb, in beleidsnota 
               Noord Holland Den Helder De dogger binnen bbg nnb nnb nnb in beleidsnota 

               www.rvo.nl 
 

- Ter discussie staan de stellingen die meegezonden zijn met de agenda in de bijlage  
   van vergadering van 4 april. 

mailto:j.prins@denhelder.nl
http://www.rvo.nl/
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     - DE STELLINGEN:  
 

       * Bebouwing op het strand; 
      1. Is het wel of niet wenselijk om strandhuisjes (of meer strandhuisjes bij Paal 6) te   
               plaatsen?   

           Algemene mening niet wenselijk. 
           Niet wenselijk. De limiet is bereikt, 91 strandhuisjes is voor een deel al teveel.  
 

 2. Is het wenselijk om bebouwing in de duinen toe te staan?  
           Nee! Een eenduidig geluid vanuit de zaal.  
           Er wordt aan een kustvisie gewerkt die over twee jaar van kracht gaat. 

       

       * Parkeerterreinen; 
 1. Zijn er voldoende parkeerplaatsen bij de diverse strandafslagen?  

           Volgens de meerderheid van de aanwezigen zijn er nu voldoende parkeer- 
           plaatsen. Tijdens uitzonderlijk mooie dagen met meer strandbezoek dan  
           normaal, zou parkeren langs de Callantsogervaart toegestaan moeten worden. 

 

 2. Zijn de parkeerterreinen uitsluitend bedoeld voor dagjesmensen?  
               Bij stand afslag paal 6 worden parkeerplaatsen bezet door huurders van de  
               strandhuisjes die door Landall geëxploiteerd worden. Hierdoor zijn een beperkt  
               aantal parkeerplaatsen beschikbaar voor dagjesmensen. 
               Enkele suggesties bij topdrukte(4 à 5 dagen per jaar);  
               a. Dagjesmensen naar parkeerplekken doorverwijzen. 
               b. Alleen boetevrij parkeren tijdens deze dagen.  
               c. Plaatsen van f ietsenrekken. De strandmanager Ruud Koelewijn is er mee bezig. 
               d. Een gesprek met Alexander Peulen, directeur van Landall over het parkeren op  
                    eigen terrein. 
               Een advies aan de gemeente: plaats bij iedere strandafslag een wegwijzer naar de  
               verschillende parkeerterreinen. Deze borden kunnen qua uiterlijk doorgetrokken  
               worden naar wegwijzers binnen de gemeente.  
 

 3. Mensen die een strandhuisje huren dienen hun auto op het terrein van de  
               verhuurder te parkeren?  

           Is wenselijk. Dit wordt meegenomen in gesprek met Landall 
           Noot: Op internet wordt aangeprezen dat de openbare parkeerplaats 10 minuten  
                       van het eerste strandhuisje is. 
 

 * Horizonvervuiling; 
 1. Is het wenselijk dat er windmolens (in het kader van duurzaamheid) vlak voor de  
               kust en zichtbaar voor de toeristen worden geplaatst?  

  Nee, het is niet wenselijk dat de windmolens vlak voor de kust worden  
  geplaatst.  
  NOOT: Er is vastgelegd dat er een windmolenpark 10 mijl uit de kust komt.         

 

 2. Is het wenselijk dat er, tevens in het kader van duurzaamheid, zonnepanelen  
               Geplaatst worden op niet-gebruikte velden voor bloembollenteelt?  

           Een aantal deelnemers is het eens met deze stelling en geeft aan dat de  
           zonnepanelenvelden wel omgeven zouden moeten worden door bosschages. 

 

 * Activiteiten op het strand; 
 1. Is het wenselijk dat er op het strand en  rondom het strand meer levendigheid  
               komt, zoals door het verhuur van jetski’s, squads en dergelijke.  
               Nee. Toestaan van Jetski’s en powerboats is om veiligheidsredenen afgewezen.  
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 2. Is het wenselijk dat er weer een discotheek komt in Julianadorp? Dit bevordert de  
               Komst van meer jeugdige toeristen.  

          Nee. Een discotheek is uit de tijd. Of de jongeren een club willen, zal onderzocht  
          moeten worden. Suggestie: in samenwerking met de werkgroep Z&W een  
          onderzoek houden binnen de doelgroep en vragen wat zij missen en wat zij nodig  
          hebben om in Julianadorp uit te gaan.  
 

 * VVV; 
 1. Het is noodzakelijk dat er weer een VVV kantoor komt in Julianadorp? 

           Nee. Het toeristische informatiepunt in Julianadorp aan Zee zit in het kantoor van  
           Landall Ooghduyne. VVV lijkt uit de tijd, veel activiteiten zijn op het internet te  
           vinden. 

 

 * Toegankelijkheid stranden; 
 1. Het is noodzakelijk dat de stranden goed toegankelijk zijn voor mensen in een  
               rolstoel?  
               Ja. De gemeente zal hierin haar verantwoordelijkheid moeten nemen.  
 

 * Loopuytpark;  
 1. Een gezelliger en groener Loopuytpark  bevordert de komst van de toeristen en  
               is goed voor de economie!  
               Ja.  Het Loopuytpark vraagt om een nieuwe uitstraling, één waarin ondernemers  
               en dorpers elkaar vinden. Om dit te realiseren kunnen de gemeente en  
               woningstichting beiden een rol spelen. 
 
7. Kort Intermezzo  
     - Tijdens het intermezzo wordt er een enquête uitgedeeld. Het betreft een aantal  
        vragen over hoe iedere deelnemer individueel kijkt naar het doel en de bijdrage van  
        het wijkplatform. Ook kan iedere deelnemer zo kenbaar maken wat zijn/haar  
        inbreng kan zijn voor het wijkplatform als persoonlijke deelnemer of vanuit  
        maatschappelijke functie. 
     - De uitkomst van deze ingevulde enquête wordt volgende vergadering behandeld. 
      
8. Dorperrondje 

- De agendapunten 8. Dorperrondje en 9. Rondvraag worden gecombineerd. 
- Peet Offermans:  
  ~ Peet wil de politie een compliment geven. Aangaande een poging tot inbraak  
      jongstleden van jongeren op het dak van de scholen nabij de voormalige vestiging  
      van  het Dorpshuis aan de Drooghe Bol. 
- Kees Bazen:  
  ~ De VVN  heeft een online opfriscursus ontwikkeld , een verkeerstest  voor auto-   
      bestuurders, fietsers en rijders op een scootmobiel.   
      Voor informatie; ga naar  www.vvn.nl/opfriscursus 
  ~ Op 17 mei is het verkeersexamen voor de basis schoolleerlingen in Julianadorp. 
      En er worden vrijwilligers gezocht ter ondersteuning. 
  ~ Koegraspop: Kees vond dit een goed geslaagd evenement Dit werd door de mede  
      bezoekers bevestigd. De vraag aan de deelnemers van het WP of  iemand overlast  
      heeft ervaren, wordt ontkennend beantwoord. Tevredenheid alom.  
 
 
- Sjaak Schippers (wijkagent):  

http://www.vvn.nl/opfriscursus
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  ~ De politie is afhankelijk van meldingen van de bewoners. Zonder dat kan de politie  
      niets doen aan overlast die wordt ervaren en door jongeren wordt veroorzaakt.  
      ’Buiten beter’ en ‘Makkelijk melden’ zijn hiervoor eenvoudige gebruik apps. 
- Joke Oosterbeek:  
  ~ http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/387163/Kassa.html  
      Kassa uitzending van 1 april, laat enkele bewoners aan het woord uit gemeentes  
      waar het systeem afvalscheiding wat voor ons klaar ligt, uitgevoerd wordt. 
      Onze gemeente kan leren van deze voorbeelden en de burgers zouden de kans  
      behoren te krijgen als, wanneer zij beseffen wat de gevolgen van de "genomen  
      besluiten” voor hen gaan betekenen, zij hier tegenin verweer mogen gaan. 
      Zo spreekt Raymond Gradus, hoogleraar Bestuur en Economie van de publieke en 
      non-profit sector, in de uitzending over dat nascheiden van plastic meer oplevert  
      en goedkoper is. 
         Als afvalscheiden bij de bron aangepakt wordt, ligt de verantwoording niet bij de  
      gebruiker, zoals ons verteld wordt en wij ons onszelf doen laten geloven. 
      Immers de gebruiker heeft geen invloed in hoe de producent producten verpakt. 
         In hoeverre hebben de besluiten die uitgevoerd worden impact op onze privacy,  
      als je spreekt over chippen van bakken. Bovendien als de vervuiler betaalt, kan dat 
      betekenen dat een groep mensen met deze maatregel extra zwaar worden  
      getroffen. Deze groep heeft niet voor niets meer afval en heeft vaak met een  
      tijdelijke situatie te maken, denk aan gezinsuitbreiding. 
 

      Een tip is om op uitnodiging bij HVC een kijkje te gaan nemen hoe afval gescheiden  
      wordt. Volgens Joyce Prins is vooraf scheiden beter.  
      Joke is niet tegen vooraf scheiden, maar tegen het voornemen hoe dit wordt  
      uitgevoerd. 
- Hans Boskeljon:  
  ~ Er zijn bosschages gesnoeid van en door de gemeente. Helaas laten ze met hun  
      voertuigen in grasvelden diepe sporen achter. Dit wordt meegenomen door de 
      dorpsmanager Joyce Prins en dorpsconciërge Margret Toersen.  
- Cees Vermaas:  
  ~ Speel en Avonturenpark; Een ondernemer uit Julianadorp gaat het park renoveren.  
      Een goed resultaat, met steun van de B.V.J. 
  ~ Dorpshuis; Peter Wijnants, directeur van het Buurtcollectief van de buurthuizen,  
      wil meer activiteiten in de buurthuizen.  
      Een voorbeeld is Marga Evers en Henk Post met een presentatie over de vogelfoto-     
      grafie. Ieder die mee wil denken, wees welkom. 
- Frans Slee (Stichting Strandexploitatie): 
  ~Informatie over het strand is te vinden op;  www.strandexploitatie.nl 
  ~ Nieuw: Er zijn voornemens om voor iedere strandslag een ambassadeur aan te  
      stellen.  

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

 
10. Sluiting. 
  - De volgende vergadering is gepland op dinsdag 13 juni 2017. 
         - De voorzitter sluit de vergadering af om 22.01 uur en dankt een ieder voor  
           Haar/zijn komst. 

http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/387163/Kassa.html
http://www.strandexploitatie.nl/

