BIJEENKOMST WIJKPLATFORM JULIANADORP
Datum: 06 december 2016
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: De Verbinding, Boterzwin 3435

NOTULEN
1. Opening
- Mary opent de vergadering om 20.02uur en heet een ieder van harte welkom.
- Er wordt stil gestaan bij het overlijden van de heer Scheltis. Hij is 96 jaar
geworden.
2. Overlast en vernielingen door de jeugd. Succesvolle gezamenlijke aanpak.
Veiligheidszaken in ons dorp.
- Roel Kattouw en Annelies Groenhof van de politie zullen dit thema toelichten.
- Er zijn 91 meldingen van vandalisme geconstateerd in de zomermaanden van 2016.
Verdachte situaties, vernielingen, inbraak en diefstal van fietsen zijn de hoofdmoten.
- Het Jongeren Interventie Team bestaat uit handhavers in uniform die de genoemde
misdrijven op de fiets preventief bestrijden. Aanpakken doe je samen. Dat wil
zeggen met de ouders, de gemeente, de jeugdigen zelf, jongerenwerk en andere
instanties.
- Het gaat om misdrijven die buiten schooltijden plaats vinden. Er zijn ouders die bij
hun kinderen een drugstest laten uitvoeren. Dat is een goede zaak, de politie
kan niet optreden alser maar een vermoeden is van een misdrijf .
Vliet 60 is betrokken bij de jongeren en hebben bij het vermoeden van bepaald
gedragcontact met de ouders en wanneer nodig de politie en andere hulpinstanties.
- Een percentage van 2%, dat echt buiten rondhangt en overlast bezorgt, is hier in
het dorp bekend.
- Een vraag van meneer Bruin is hoe het dan zit met de ouderen , met name of zij
worden gepest door de jongeren?
De heer Kattouw van de politie geeft aan dat dit zich niet afspeelt in
Julianadorp.
- Op een vraag over overlast van vuurwerk meldt Roel Kattouwdat de politie zich meer
richt op het zware vuurwerk enexplosieven. Er zijn vier meldingen
geweest over zwaar vuurwerk. Roel roept een ieder op om wel te gaan bellen, al is
het midden in de nacht. Bellen!
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3. Mededelingen
- Rene van Beek, Leo Bekker, Tjitske Biersteker zijn afwezig met berichtgeving.
- Jacqueline van Dongen, de voormalige wijkwethouder, is opgevolgd door de heer
Odd Wagner. Hij is aanwezig bij deze vergadering en beschouwt als onze
dorpswethouder.
- Roy Hamers heeft zich teruggetrokken als bestuurslid en kandidaat -secretaris.
- Joke Oosterbeek is toegetreden als kandidaat-bestuurslidtot het bestuur.
- Helaas is er nog geen nieuwe accountmanager. De gemeentelijke procedure gaat per
1 januari 2017 opnieuw in.
- Speel en avonturenpark:
Er is geld vanuit de gemeente vrij gekomen en samen met de BVJ wordt het park
aangepast. Het streven is om voor de zomervakantie het speelpark gereed te krijgen.
De kinderparticipatie heeft ook goed geholpen dit te realiseren.
- Noorderhaaks:
Ze zijn begonnen met het zand storten.
Het verkeersplein Breewijd/Vogelzand/Middelzand gaat niet door.
- De website van ons gaat niet naar tevredenheid. Er zijn technische problemen waardoor het plaatsen van artikelen niet goed verloopt. Er zijn plannen om een ander layout te laten maken. Zodra dit klaar is, zal het na akkoord van het bestuur aan u
worden gepresenteerd.
- Er is een brief binnengekomen over het bestemmingsplan van Julianadorp-Zuid.
- Er zijn door het bestuur 30 brieven verstuurd aan de deelnemende organisaties die
zich ooit hebben aangemeld onderdeel te willen zijn van de Stichting wijkplatform
Julianadorp. De vraag luiddeof men daar een onderdeel van wenst te blijven en mee
te willen doen met een werkgroep van het wijkplatform Julianadorp.
Er zijn 4 meldingen binnengekomen om mee te blijven doen.
4. Notulen d.d. 30 augustus 2016
- Er zijn geen op of aanmerkingen.
- De notulen zijn onder dankzegging goedgekeurd.
5. Willem-Alexanderhof
- Het bestuur heeft schriftelijke vragen gesteld aan de projectleider Peter Huizing van
de gemeente en aan de projectleider van de Helderse Bouw Kombinatie Bob Kesting.
- De heer Thomas Rus en mevrouw Henny Kaag van de gemeente Den Helder geven
informatie over de verdere ontwikkelingen van deze woonwijk.
- Frank de Volder, stedebouwkundige, neemt het woord en geeft de presentatie..
- Het WA -hof is vastgesteld in 2009 onder de naam Julianadorp-Oost. Het aanzicht
moest betrekking hebben op het dorpse karakter.
- Er is een aparte hagenplan ontwikkeld. Dat staat los van de woning en grond.
- In 2011 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Een jaar later, 2012 is de
bouw begonnen van fase 1, hoewel met aanpassingen t.o.v. het eerste ontwerp in
2009. Ook het parkeerbeleid en groen is aangepast.
- Er word ook een brug gerealiseerd om de mensen / bewoners in staat te stellen
beter en sneller naar het oude dorp te laten gaan. Dit plan wordt ontwikkeld aan de
zuidzijde van fase 1, nabij de bollenschuren van de fam. Schilder.
- Frank laat zien hoe het structuur in het Amaliahof nu is ontwikkeld met een
natuurlijke speelplek,die door de bewoners zelf wordt onderhouden. De speelplek
is ook door hen ontwikkeld.
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- De hagen mogen de bewoners wel zelf kiezen, mits deze passen in het bestemmingsplan.
- Er zijn bomen gepland aan de zuidzijde van fase 1 die weggehaald zijn bij de Slenk.
- De fasen 2 t/m 4zijn nu nog niet aan de orde.
Vragen en opmerkingen uit de vergadering:
- Een vraag is of er rekening is gehouden met de compensatie van het agrarisch
karakter van het dorp, hetgeen toentertijd is afgesproken.
- Zijn de 650 oorspronkelijke te bouwen woningen nog reeel?
Frank bevestigt dat.
- Henny Kaag voegt eraan toe dat elke keer de fases bijgeschaafd moeten worden,
daar er steeds nieuwe ontwikkelingen zijn en er adequaat gehandeld moet worden.
Hierdoor is fase 5 al afgevallen omdat dit buiten gebied valt (fase 5 is net onder het
tankplatform).
- Cees Vermaas vraagt of erook speeltoestellen worden gerealiseerd en vraagt zich af
of het onderhoud ook goed gepleegd wordt. We zullen het over tien jaar wel zien,
zegt hij.
- Kees Bazen vraagt zich af of er rekening mee is gehouden dater 30 km zones komen.
Men moet om naar de Riepel te gaanof via de Schoolweg of zoals in debestemmingsplan is verwerkt via de Zuiderhaaks gaan. Dat geeft toch wel bezwaren.
Men gaat de Langevliet verkeersluw maken.
- In het WA- hof zouden stoepen ook mooi zijn om zo het dorpse karakter te realiseren.
Helaas vertelt Frank is dat in fase 1 niet gelukt omdat er steeds aanpassingen zijn
geweest.
- Duurzaamheid? Er zijn bewoners die zonnepanelen op hun dak hebben. wordt
duurzaamheid een vast item in het bestemmingsplan.
- Cees Pieterse: Hoe zit het met de toegangswegen naar de Riepel?
Werkgroep Wonen en Zorg:
- Er is een mail binnengekomen van deze werkgroep. Ze vraagt om uitbreiding. Elske
Bakelaar heeft wel interesse en zal eventueel worden toegevoegd.
- Cees Pieterse is gestopt als lid van de werkgroep. Rob Zijlsta blijft wel betrokken.
- Een keer per zes weken komt men bij elkaar. Wat voor activiteiten zijn er in het dorp
bij zorginstellingen en hoe kunnen we het beste met elkaar afstemmen?
NelOckenburg geeft hierover uitleg.
Werkgroep Loopuytpark:
- Deze werkgroep is na een periode stil te hebben gestaan door vastgelopen onderhandelingen met de winkeliersopnieuw begonnen. Er zijn vier leden, waaronder
twee leden uit de middenstand, Ron Ippen en Pieter Bruin en namens het
bestuur van het Wijkplatform Joke Oosterbeek en Mary Schooneman. Ook deze
werkgroep zal uitgebreid moeten worden. Graag gegadigden.
6. Verslag werkgroep Groen en Natuur
- Het voorstel is om in de komende vergaderingen van het Wijkplatform, per
toerbeurt, iedere werkgroep de kans te geven om de actuele stand van zaken te
vertellen.
- Vandaag is de werkgroep Groen en Natuur aan de beurt.
- De coordinator van deze werkgroep, Arie ten Boekel, heeft het woord.
- Het plan van het Julianapark wordt doorgenomen en men kan opmerkingen
maken.
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- Er zijn geen opmerkingen uit de vergadering en het concept, na tekstuele
verbeteringen , wordt aangeboden aan de gemeenteraad en het college van B en W.
Met klem wordt verzocht de werkgroep en het wijkplatform serieus te nemen.
- De heer O. Wagner gaat dit plan zeker meenemen in het college en is
bereid om in gesprek te gaan met de werkgroep. Maar hij is ook gebonden aan de
gemeentelijke en politieke procedures en zegt niets toe. Maar hij staat er positief
tegenover.
7. Dorperrondje
- Kees Bazen:
~ Doet een oproep om gebruik te maken van een aanbod om gezamenlijk een
verlichtingsavond te houden namens de VVN.
- Mark Duin:
~ Doet een algemene melding van een lantaarnpaal die nog niet brandt.
De gemeente is verantwoordelijk, maar heefthet onderhoud uitbesteed.
Het is beleid dat er meldingen verzameld worden en daarna wordt een datum
vastgesteld om de verlichting te vervangen of te repareren.
- Nel Ockenburg:
~Er is na opheffing van de WMO raad een nieuwe raad ingesteld: adviesraad sociaal
domein .
Nel is gevraagd daar zitting in te nemen. Mocht men iets willen weten over het
sociaal domein, dan hoort zij dat graag.
- Cees Vermaas:
~ Het Dorpshuis gaat fuseren per 01 januari met de stichting MFC.Er komt 1 bestuur.
~ Er zijn veel tieneractiviteiten gepland, maar deze zijn helaasniet doorgegaan.
~ De Ouderen worden betrokken bij evenementen.
~ Zaterdag 10 december 2016 is er een kerstmarkt.
- Cees Pieterse:
~ De algehele communicatie bij de ambtenaren is niet geheel naar tevredenheid.
Deze wordt voorgelegd aan de wethouder. De wethouder neemt dit mee.
- De heer Bruin(L.S.B.O.):
~ Dit is de eerste keer dat de ouderen worden betrokken bij het wijkplatform. De
hoop is gevestigd dat er meer ouderen in het dorp vaker komen naar de
vergadering van het wijkplatform Julianadorp
- Jos Alberink:
~ De BVJ bestaat in januari 2017 25 jaar. Er wordt het een en ander gevierd en
opgezet.
~ Behoud van buslijn naar Schagen. Gerucht ging dat de buslijn zou vervallen.
Opdrachtgever is de provincie. Connexxion kan zich inschrijven bij de provincie.
In januari 2017 word de vergunning verleend voor 10 jaar. De buslijnen blijven
bestaanin tegenstelling tot de geruchten.
8. Suggesties agendapunten voor de volgende vergadering van het wijkplatform op
31 januari 2017.
- Mevrouw Lydia van Noord houdt in ieder geval een inleiding over een nieuw project
van Sportservice Noord-Holland over het bewegen van ouderen in Julianadorp
- Parkeerprobleem in de bloemkoolwijken.
Mevr. Kaag van de gemeente licht toe dat de gemeentehier mee bezig is.
Vanuit de gemeente komt een pilot en er wordt vastgesteld welkebuurt of
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welke bloemkoolwijk hier voor in aanmerking komt. Het zou fijn zijn als de deelnemers cq bewoners van de betreffende werkgroep hier deel aan zouden kunnen
nemen.
9. Vaststelling data vergaderingen Wijkplatform Julianadorp.
- Op de agenda is er een aantal data voorgesteld tw. :
31 januari, 04 april, 13 juni, 12 september en 28 november.
- De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde data.
10. Rondvraag.
- Wordt er gedacht aan seniorenwoningen in het WA- hof?
Voorkom dat mensen uit bijvoorbeeld Schagen komen wonen in het WA -hof
terwijl de mensen uit Julianadorp staan te ´schreeuwen´ om in aanmerking te
komen.
Het antwoord is dat er tot nu toe er geen specifieke seniorenwoningenkomen.
- In het voorjaar komt nog een rondleiding voor WA hof, die gegeven wordt door
Frank de Volder. Wie mee wil, kan zich aanmelden bij Mary.
- Mary spreekt haar bezorgdheid uit over de toekomst van de Stichting. Er is nog
geen secretaris en geen accountmanager. Jos Alberink stopt als bestuurlid in maart
2017. Mary verwacht een operatie. Hierdoor blijft er te weinig mankracht over in
het bestuur omhet Wijkplatform goed te laten functioneren.
- Mary doeteen verzoek aan de vergadering voor kandidaat bestuursleden.
In augustus 2017 zal zijde knoop door hakken.
11. Sluiting.
- Mary sluit de vergadering af om 21.58 uur en dankt een ieder voor haar/zijn komst.

Peter Dirks
verslaglegger
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