NOTULEN WIJKPLATFORM
7 juni 2016

Afwezig met bericht: Lydia van Noord(Sportservice), René van Beek, Jan Tiessen, Jacqueline van
Dongen, Gerard Haisma, Henk Post en Nel van Ockenburg
OPENING
Cees opent de vergadering.
1 MEDEDELINGEN
Gerard Haisma keert niet terug in zijn functie als secretaris van het wijkplatform Vandaag
functioneert Roy Hamers als mede-notulant van Mary. Hij wil proeven aan de functie van secretaris.
In verband hiermee stelt Cees een voorstelrondje voor , die vervolgens gehouden wordt. Tevens is
aanwezig Fieke Stelling van de organisatie Ergo-therapie Noord- Holland. Zij zal later een praatje
houden over hetgeen deze organisatie inhoudt en doet.
2 NOTULEN d.d. 19 april
De notulen worden goedgekeurd. N.a.v. deze notulen vraagt Peter Dirks zich af of Roel Kattouw nog
deelnemer is van het wijkplatform. Cees Pieterse beaamt dit en zegt dat Roel daarvoor aanwezig
was.
ACTIELIJST
Duinzoomgebied

Dit actiepunt is moeilijk te volgen, omdat er geen deelnemer
het wijkplatform lid is van de werkgroep Duinzoomgebied.

Huishoudelijk reglement

Kan van de actielijst af. Wordt vandaag besproken.

Nota Nieuw Perspectief

Is vast gesteld door de gemeenteraad. Het wijkplatform heeft
deze nota niet ontvangen en in kunnen zien. Communicatie
gemeente en wijkplatform ? Wat is de rol van het
wijkplatform? We nemen dit punt mee naar de bespreking
van de vier wijkplatforms en de gemeenteraad op 27 juni as.
Dit punt kan van de actielijst af.

Bloemkoolwijken

Gemeente en bewoners zijn verenigd. Volgen.

Ontwikkelingen van het Willem-Alexanderhof

Rob Zijlstra

3. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN

a. Wijkmanager
Rob Zijlstra gaat met pensioen. Cees heeft over de opvolging van Rob een brief geschreven aan het
College en deze is in de commissie en de raad besproken. Leo Bekker vertelt dat de wijk conciërges
een ruimere taak krijgen in de wijk coördinatieteams. Afhankelijk van de vraag of het probleem
krijgt de accountmanager van de betreffende afdeling meer tijd voor een bepaalde wijk en dus meer
aandacht.
De discussie blijft dus in de wijkplatforms: wel of geen opvolger. Het blijft dus onduidelijk. Een
wijkmanager werkt meer op macroniveau en een wijk conciërge werkt meer op microniveau.
Volgens Leo Bekker is er geen sprake van opvolging. We nemen deze discussie mee naar de
raadsvergadering op 27 juni. Er ligt het verzoek om de wethouder op 30 augustus uit te nodigen.
b. Speel-en Avonturenpark (speeloase)
Er worden veel speeltoestellen weggehaald, omdat ze onveilig zijn. Er komen echter geen nieuwe
speeltoestellen terug. Er is geen geld voor onderhoud. Esther Bovenhoff van de gemeente Den
Helder maakt momenteel een beheersplan. We bespreken dit bij het bezoek van het college en de
raad. Sylvia Hamerslag doet de suggestie naar aanleiding van een voorbeeld over de aflevering van
een speeltoestel. Bij de levering van dat toestel zorgt de fabrikant de komende jaren voor het
onderhoud. Mevrouw Kluin geeft een voorbeeld over een wipkip.
c. Fietspad Wierbalg /Zwanenbalg
Volgens planning van de gemeente wordt dit fietspad in 2017 aangelegd.
d. Begroting stichting wijkplatform
Voor de organisatie van de wijkplatforms en de wijk wordt een budget aangevraagd.
d. Vacature bestuursleden
Heet wijkplatform is nog steeds op zoek naar twee bestuursleden, waaronder een secretaris. Er
hebben zich na de oproep in diverse kranten vier kandidaten gemeld, waarvan twee zich weer
onmiddellijk hebben afgemeld en een persoon wegens medische redenen niet in de avond kan
werken. Roy Hamers schrijft vanavond met Mary mee.
f. Noorderhaaks

Voortgang klankbordgroep. Jos Alberink vertelt dat afgelopen donderdag 2 juni de klankbordgroep
bij elkaar is gekomen. Er waren 25 bewoners, de gemeente en de BAM. De sfeer was positiefkritisch. Een aantal mogelijkheden is besproken en deze mogelijkheden zijn ook door de BAM in het

plan opgenomen, zoals verkeerslichten, verhoogde drempels, voetgangers – en
fietsgangersoversteekplaatsen. De bussluis komt er niet. Het grootste probleem is de Breewijd. Wat
moet daar gebeuren? Nog te overwegen zijn twee extra varianten in de vorm van rotondes. Maar het
is de vraag of de aanleg van deze rotondes financieel haalbaar is. Er worden fietspaden aangelegd
langs de woonhuizen bij Vogelzand. Momenteel wordt er een nulmeting gehouden om eventueel
overschrijding op een later tijdstip te meten en geluidsoverlast te bestrijden in de vorm van
geluidsschermen. De bewoners waren na afloop van de vergadering tevreden.
4 Uiteenzetting Ergotherapie Noord – Holland
Fieke Stelling werkt als ergotherapeute bij dit bedrijf . Deze organisatie werkt van Den Helder tot
Alkmaar en geeft hulp en adviezen aan mensen die hun zelfstandigheid willen behouden , met name
adviezen voor ADL ( alledaagse levensverrichtingen). Ergotherapeuten bekijken of huizen van
mensen, vooral van ouderen, aangepast moeten worden, geven suggesties, kijken naar de mobiliteit
van mensen, doen aanvragen voor rolstoelen en scootmobielen. En geven tevens les tijdens het
oefenen met deze hulpmiddelen. Ook de gemeente kan hen vragen om een haalbaarheidsonderzoek
te doen naar aanleiding van aanvragen van bewoners. De kosten worden vergoed uit het
basispakket van de ziektekostenverzekering of te wel uit het basispakket(10 uur). Indien de
gemeente een haalbaarheidsonderzoek wil, betaalt de gemeente het onderzoek, Er is goed contact
met de sociale wijkteams en de thuiszorg. Er wordt tevens gekeken of er mogelijkheden zijn voor
activiteiten voor bewoners die eenzaam zijn. Cees Vermaas doet Fieke de suggestie om een artikel in
de krant over haar organisatie te schrijven en te laten publiceren.
ORDEVOORSTEL
Cees doet het voorstel om eerst Ellen Kers en haar collega Kees Riksman aan het woord te laten over
het onderwerp Overlast van Jongeren in de wijk. Ellen Kers heeft het woord en vertelt over de
diverse activiteiten die in de zomer ontplooid worden in Den Helder voor kinderen die niet op
vakantie gaan. Kees Riksman is ambulant begeleider bij de Wering en Ellen Kers werkt bij Vliet 60. Er
zijn vele mogelijkheden. De sportclubs worden benaderd en er zijn contacten met het Juniorcollege
en de basisscholen in Julianadorp. Jos Alberink vraagt hoeveel kinderen er mee doen aan de
activiteiten en aanwezig zijn. Er komt geen direct antwoord. Ellen vertelt dat er veel gebeurt via de
app. De outreach is groot. De indruk bestaat dat er alleen probleemjongeren in Vliet 60 komen. Dat is
niet de bedoeling. Vliet 60 is voor alle jongeren. Mary Schooneman vraagt naar de meerwaarde van
deze activiteiten. Veel kinderen en jongeren zijn immers al lid van sportclubs, verenigingen , etc.
Volgens Ellen Kers is er een groep oudere jongeren (16 jaar en ouder), die zich niet willen

conformeren met bestaande organisaties en geldgebrek hebben. Binnen de Linie zijn activiteiten
georganiseerd , nadat jongeren een handtekeningenactie gestart hadden. Volgens Kees Riksman zijn
er wisselende, kleine incidentjes. Na melding door de politie gaat Kees naar de bepaalde plek toe en

gaat in gesprek met de betreffende jongeren. Volgens Ellen Kers heeft zij een goede samenwerking
met allerlei organisaties , behalve met het MFC. Cees Vermaas gaat de uitdaging aan.
5. HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Het huishoudelijk reglement wordt besproken. Peter Dirks heeft een opmerking: het huishoudelijk
reglement is vastgesteld in het wijkplatform d.d. 7 juni 2016. De spellingsfouten dienen er nog
uitgehaald te worden.
6. WIJKAGENDA 2016-2019
Deze agenda wordt besproken tijdens de vergadering van het wijkplatform op 30 augustus as.
Suggestie van Cees Pieterse: Aan welke twee punten kunnen we in korte tijd werken?
7. BEZOEK VAN COLLEGE EN RAAD AAN JULIANADORP IN HET MFC
We verzamelen ons in het MFC. Na een welkomstwoord van Rob Zijlstra en Mary Schooneman gaan
we naar Vliet 60 voor de duur van drie kwartier. Daarna kunnen de werkgroep zich presenteren in
het MFC aan college en raad. Na afloop nemen we nog een drankje. Voor posters ed. kunnen de
werkgroepen zich vervoegen bij Rob Zijlstra. Rob gaat de werkgroepen individueel benaderen.
Aanvang 20.00 uur.
8. AFSCHEID CEES PIETERSE ALS VOORZITTER VAN WIJKPLATFORM JULIANADORP
Cees neemt vandaag afscheid als voorzitter en wordt lovend toegesproken door Jos Alberink en Rob
Zijlstra. Zij bedanken ,aan de hand van een afgenomen profiel , Cees voor de samenwerking en
overhandigen hem een aantal cadeaus, waaronder een boeket voor zijn vrouw. Mary overhandigt
Cees een boekenbon namens het wijkplatform. Cees bedankt alle leden voor de goede
samenwerking en vertelt de redenen waarom hij nu stopt als voorzitter van het wijkplatform. Mary
houdt een korte rede en vertelt dat zij ondanks haar motivatie en enthousiasme zorgen heeft voor
het functioneren van het wijkplatform, bijvoorbeeld de opvolging van Rob Zijlstra van de gemeente
Den Helder en het ontbreken van een vast secretariaat. Zonder dat secretariaat is er geen draagvlak
voor het bestuur. Peter Derks meldt zich aan om te helpen. Mary en Cees gaan met Peter in gesprek.
Peter is samen met René Van Beek webmaster van het wijkplatform.
9.RONDVRAAG
Leo Bekker stelt een vraag over het hondenpoepbeleid en de openbare afvalbakken. Hij meldt dat hij
op de gemeentesite geen informatie kan vinden over het hondenpoepbeleid, in tegenstelling tot het

informatieboekje van de gemeente. Hij maakt zich zorgen dat mensen de gevulde hondenpoepzakjes
niet meer kwijt kunnen in afvalbakken , omdat die weggehaald worden of er niet zijn. Denk
bijvoorbeeld aan de Zanddijk. Rob Zijlstra meldt dat er een nieuw hondenpoepbeleid gemaakt is

tezamen het APV.
Co Schilder pleit voor bloemenweiden op de braakliggende terreinen. Stimuleer de gemeente tot het
aanleggen van bloemenvelden! Ook pleit Co voor een A status voor Julianadorp. Die ontbreekt. Als
die A status er zou zijn, is de renovatie van het Loopuijtpark een stuk eenvoudiger. Dit pakken we op
in de volgende vergadering aan de hand van de wijkagenda. Rob Zijlstra vermeldt nog dat een aantal
jaren geleden geprobeerd is de patattent te kopen. Dat is niet gelukt. Indien er geen draagvalk is
onder de burgers, gebeurt er niets.
Cees Vermaas pleit voor een activiteitenkalender voor Julianadorp. Niemand wil het voorstel op zich
nemen. Mary Schooneman denkt aan Petra Clowting, cultuurmakelaar van de gemeente Den Helder
Mevrouw Kluin vraagt of er mensen een poster willen ophangen in verband met een activiteit in
Middelzand.
Thilly Faas vraagt of de vergaderingen van het wijkplatform naar de donderdag verschoven kunnen
worden in verband met commissie – en raadsvergaderingen.

Actielijst
1.
2.
3.
4.

Duinzoomgebied
Volgen
Wegbewijzering
Nota wordt besproken in de 4 wijkplatforms. Daarna in raad.
Bloemkoolwijken
Volgen
Ontwikkelingen in het Willem-Alexanderhof
Rob Zijlstra. Vergadering
op 30 augustus

5. Wijkagenda 2016-2019
6. A status Julianadorp

Vergadering op 30 augustus

