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VERSLAG BIJEENKOMST WIJKPLATFORM JULIANADORP 
 

Datum:      19 juni 2018 
Aanvang:  19:30 uur 
Locatie:     ‘s Heerenloo 
 
1. Opening 

 Arie ten Boekel opent de vergadering om 19:30 uur en heet een ieder van harte 
welkom. 

 Er zijn afmeldingen gedaan door; Mary Schooneman, Ron van Ippen, Ditta Lont, 
José Hoekstra (Vrijwaard), Mw. Comatja (GGD) en Odd Wagner 

 
2. Mededelingen 

 André: In november begonnen met de weerkgroep over het Loopuytpark in de 

Ontmoetingskerk. De gezamenlijke visie is gepresenteerd aan Stadsontwikkeling en 

Beheer en nu zijn we in de ontwerpfase. 

 Joyce: de oude structuurvisie voldoet niet meer. Er is een nieuwe stip op de horizon gezet 

in 4 sessies met de bewoners van Julianadorp. In de eerste sessie is de visie besproken, in 

de tweede sessie: Waar willen we naar toe? De derde sessie stond in het teken van 

verschillende thema’s en in de vierde sessie wordt op 18 juli alles verder 

uitgekristaliseerd naar een nieuwe structuurvisie tot 2040. Branding: WEat is je kracht, 

waar wil je op insteken als winkelcentra. 

 Om het Wijkplatform uit de oude ‘vergadercultuur’ te halen worden voortaan de woorden 

agenda en notulen vervangen door programma en verslag. 

 

3. Vaststellen agenda 
De agenda wordt zonder wijzigingen afgehandeld. 

 
4. Verslag naar aanleiding van bijeenkomst 30 januari 

Geen op- of aanmerkingen op de notulen. 
 
5. Dorperrondje 

Jouce is met de bewoners van Kruiszwin in overleg over de gebiedsgerichte aanpak. 
Met een tent in de wijk in 6 avonden ongeveer een derde van de bewoners gesproken 
over wat anders en/of beter kan. 

 
6. Voorstellen gastheer van de avond; Wiebrand Top ’s Heerenloo zorgbedrijf 

’s Heerenloo is een groene woonwijk van 84 Ha, met bijna 20 kilometer aan voet- en 
fietspaden. Op het terrein vind je onder andere een weiland, bosgebied, vijvers, een 
kinderboerderij en een speeltuin. Het regio vastgoedplat omvat alle ontwikkelingen 
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tot aan 2025. Per actie is wel toestemming van de gemeente nodig in verband met het 
(afwijken van) het bestemmingsplan. 
Veld 1 is nu klaar, veld 2 is in ontwikkeling met woningbouw voor particulieren, op 
veld 5 en 6 worden cliëntenwoningen (48 cliënten) gerealiseerd. 
Terug van weggeweest is het jubileumbos/gedenkplek. Mensen die 25 jaar op ’s 
Heerenloo wonen/werken (in loondienst of als vrijwilliger) mogen een boom met 
naam plaatsen. 
Bij de kinderboerderij wordt een nieuwe kwekerij, een moestuin, een fruitboomgaard 
en stallen gerealiseerd. 
Binnen 2 tot 4 jaar staan op veld 6 vier nieuwe cliëntenwoningen voor 32 cliënten, is 
veld 5 nog in ontwikkeling en op veld 4 een nieuw centrumgebouw. In dit 
centrumgebouw wordt onderdak gegeven aan een gymzaal, fysiotherapeut, 
supermarkt, lunchroom en vergaderaccomodatie, evenals nog 2 nieuwe 
cliëntenwoningen. 
Om dit alles te realiseren moet er ook plaats gemaakt worden door middel van sloop 
van oude gebouwen. Dit zijn twee paviljoens op Kastanjehout, het Tij, gebouw van de 
Spar, de Lier en 2 paviljoens op Perenhout. 
 
Op dit moment huisvest ‘s Heereenloo 450 cliënten. Er zijn geen plannen om dit naar 
boven of beneden  bij te stellen. Alle nieuwbouw is vervanging van de oude paviljoens. 
 
’s Heerenloo doet 3 beloftes + een bonus. 

 een goed leven voor de cliënten en hun familie 

 mooi werk voor de ruim 700 medewerkers 

 een duurzame organisatie 

 en een goede buur voor de bewoners van Julianadorp zijn 

 

7. Voorstellen Rik Wijnker van Mee & de Wering 
Thema van vanavond is: Zelfstandig zijn, hoe doe je dat? En op welke gebieden is 
ondersteuning nodig? 
In vier lokalen worden de diverse kanten van dit thema verder uitgelicht. 
Voorstellen dhr. Talis van Humanitas 
Thema van vanavond is: Eenzaamheid en armoede. Humanitas is een landelijke 
organisatie met 25.500 goed getrainde vrijwilligers, die gratis professionele steun 
verlenen aan 72.000 deelnemers. In regio Den Helder zijn zes projecten actief, te 
weten: Thuisadministratie, Vriendschappelijk huisbezoek, Voorleesproject, Home 
start, Jongeren maatjesproject, Vrijwillige paliatieve, terminale zorg 
 

8. Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt 

 
9. Sluiting 

De volgende vergadering is op dinsdag 25 september 2018. 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:15 uur en dankt een ieder voor zijn/haar 
komst. 

 
 
Marcel Oosterbeek 
Secretaris 


