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1.

Inleiding
In december 2015 is de oprichtingsacte van de Stichting Wijkplatform Julianadorp bij de notaris
gepasseerd. Daarmee is er een samenwerkingsverband met een rechtspositie gevestigd dat een meer
onafhankelijke onderhandelingspositie in kan nemen dan het voormalige samenwerkingsverband. Immers,
het voormalige wijkplatform was vanuit een stimuleringsgedachte, door de gemeente geïnitieerd in het
Programma wijkgericht werken.2012-2015..
Tot en met 2016 was er sprake van de Wijkagenda, waarin de werkpunten voor het wijkplatform waren
vastgelegd. In de onderliggende agenda 2016-2019 van het Wijkplatform Julianadorp is de wijkagenda
2014-2016 als onderlegger gebruikt. Afgehandelde thema’s en thema’s die buiten het bereik van de
stichting vallen, zijn hieruit verwijderd en nieuwe thema’s zijn toegevoegd. In de periode tot 2019 zal het
bestuur, met betrokken instellingen en bewonerskracht, werken aan de nieuwe opgestelde wijkagenda.
Vanuit de gedachte dat de bewoner eigenaar is van zijn omgeving, wordt de participatielijn die het platform
volgt beschreven als:
- Mee weten
kennis nemen van initiatieven/wensen uit de gemeenschap en de gemeente
- Mee denken
actief overleg met bewoners/belangengroepen in de wijk en de gemeente
- Mee beslissen
de besluitvorming is mede gebaseerd op de inbreng vanuit het wijkplatform
- Meedoen en mede verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van de besluiten
De hoofdlijnen van het beleid tot 2019 zijn gericht op:
 Het wijkplatform betrekt meer organisaties en instellingen in Julianadorp bij de activiteiten van het
wijkplatform
 Het instellen van (tijdelijke) samenwerkingsverbanden om actiepunten voor de wijk te formuleren
en te realiseren Het zoeken naar een toekomstige locatie voor het houden van evenementen
 Het creëren van een “slenkachtige” omgeving tussen de ouderenvoorzieningen in het oude dorp en
de uitbreiding van het Willem-Alexanderhof.
 De ontwikkelingen in het Duinzoomgebied
 De aanleg van de Noorderhaaks en in de slipstream daarvan het realiseren van aanpassingen in
de directe omgeving
 De kansen en bedreigingen van Woningbouw in het Willem-Alexanderhof en ‘t Laar
 Ruimte en ondersteuning geven aan de werkgroepen die in het Wijkplatform actief zijn als middel
om bewoners, organisaties en ondernemers actief te betrekken
Ik wil besluiten met een citaat uit “Een wijkgerichte aanpak: Het fundament” van Jos van der Lans:
De richting staat vast. Kim Putters heeft deze inmiddels regelmatig omschreven als een transformatie van
verzorgingsstaat naar verzorgingsstad. Het perspectief van ‘de participatiesamenleving’ is daarvoor in zijn
ogen te simpel. Het is niet alleen een kwestie van participeren. De verzorgingsstad vraagt om een veel
steviger agenda, die volgens de SCP-directeur drie dimensies moet bevatten. Er moet een morele agenda
komen over wat er eigenlijk van mensen verwacht en gevraagd mag worden, waar liggen de grenzen, wat
is goede kwaliteit van zorg en leven. Daar moet lokaal een stevig debat over gevoerd worden. Er is een
institutionele agenda nodig over versterking van de lokale democratie, grotere financiële mogelijkheden
voor gemeenten, andersoortige voorzieningen met meer zeggenschap van burgers. En, tenslotte, moet er
een kennisagenda komen; we moeten weten wat we doen, zodat we kunnen ontsnappen aan te makkelijke
meningen en politiek wensdenken. Dat zijn agendapunten waar men zowel op het gemeentelijke als op het
nationale niveau de komende jaren de hersens over gaat breken.
Cees Pieterse,
Voorzitter

2.

Programma’s van participatie
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Participatie en bewonerskracht zijn veel gebruikte termen om aan te geven dat er van de bewoners in de
wijk een bijdrage wordt verwacht in met name het onderhoud van de sociale en fysieke leefomgeving.
 In de sociale omgeving gaat het om eigen kracht en het stimuleren van sociale netwerken om zo lang
mogelijk geen gebruik te hoeven maken van dure aanvullende voorzieningen.
 Het onderhoud van de fysieke omgeving is een thema waarop de gemeente zich steeds meer terug
trekt tot een bodemniveau is bereikt. Als bewoners een hoger onderhoudsniveau wensen zullen zij zelf
de handen uit de mouwen moeten steken.
De drijfveer van de gemeentelijke overheid lijkt te zijn ingegeven door vergaande bezuinigingen.
Participatie lijkt in dit kader ook een middel om de bezuinigingen te realiseren.
Participatie is het inspelen op de wensen en ideeën van de bewoners in de wijken op de inrichting en het
onderhoud van de fysieke en sociale structuur van de wijk. Dat betekent dat:
 Bewoners in de ontwerpfase van beleid zijn betrokken (initiator of meedenken)
 De gemeente in dit proces een faciliterende rol vervult (deskundigheid en financiële middelen)
 Bewoners ook betrokken zijn bij de uitvoering van het beleid. (keuzes in de uitvoering)
Analysekader
In de wijkagenda 2014 – 2016 is een aantal thema’s benoemd waarop het wijkplatform zich actief op wil
stellen. Alvorens op deze thema’s in te gaan wordt eerst een analysekader weergegeven. Het
analysekader wordt gebruikt om de thema’s te rubriceren in vier hoofdgroepen die betrekking hebben op
de sociale kwaliteit van de leefomgeving van Julianadorp. Hierna volgt een geactualiseerd overzicht van de
thema’s uit de wijkagenda 2014 - 2016, weergegeven in de kleuren van het analysekader

Leefomgeving
De kwaliteit van de omgeving waarin
mensen wonen, werken en verblijven
 Belevings- en gebruikswaarde
 (sociale) veiligheid
 Woonkwaliteit
 Woonomgeving
 Publieke ruimte
 Gezondheid
 Recreatie
 Identiteit & imago
 Ruimtelijke kwaliteit
 Infrastructuur (wegen)
Leidende vraag:
Kun je er prettig wonen, werken en verblijven?

Welvaart
Sociaaleconomische kracht van Julianadorp








Lokale economie
Balans vraag en aanbod van werk
Onderwijs
Duurzaamheid
Innovatie
Voorzieningen (winkels e.d.)
Inkomenssituatie, armoede

Leidende vraag:
Wat zijn de mogelijkheden voor een goede
sociaaleconomische positie, nu en in de
toekomst?

Meedoen en Welbevinden
Meedoen aan sociaal, economisch en
cultureel leven









Werk
Vrijwilligerswerk
Mobiliteit (openbaar vervoer)
Sociale netwerken en verbanden
Voorzieningen (zorg, kinderopvang)
Sportmogelijkheden
Ontmoetingsplaatsen
Toegankelijkheid, betaalbaarheid

Leidende vraag:
Zijn er voldoende mogelijkheden om actief deel
te nemen aan de samenleving?

Eigenaarschap en participatie
Zeggenschap en handelingsmogelijkheden









Medezeggenschap / participatie
Verantwoordelijkheid bij burger
Eigenaarschap
Burgerkracht / burgerinitiatief
Sociaal kapitaal
Empowerment, community-vorming
Draagvlak en betrokkenheid
Toegang tot kennis en informatie

Leidende vraag:
Hebben burgers voldoende zeggenschap en
handelingsmogelijkheden om zelf invloed uit te
oefenen?

Agenda Wijkplatform Julianadorp 2017 – 2019
3

De aangepaste thema’s van de wijkagenda gerubriceerd in het analysekader.
Zoals eerder aangegeven worden onderstaand de opgeschoonde thema’s uit de wijkagenda 2014-2016 in
het analysekader ingevuld. Op deze wijze wordt inzichtelijk welke activiteiten er op de vier hoofdthema’s
voor de periode 1016 – 2019 op de agenda van het wijkplatform staan.

Leefomgeving











De kwaliteit van de omgeving waarin mensen wonen, werken en verblijven
Van bloemkoolwijk naar woonerf
Hoe realiseer je voor deze buurten, ook naar de toekomst, een prettig woonklimaat?
Aanleggen van park met waterberging
Recreatie als onderdeel in het verbinden van het dorp met het Willem-Alexanderhof
Opknappen Loopuytpark
Het beter inrichten van het Loopuytpark voor toeristen en recreëren
Fietspad Zwanenbalg – Wierbalg
Volgens de huidige gemeentelijke plannen wordt deze fietsverbinding in 2017 gerealiseerd. Het
bestuur blijft deze ontwikkeling nauwgezet volgen.
Verkeersonveilige situaties
Met de aanleg van de Noorderhaaks worden veel verkeersonveilige situaties in Julianadorp
opgelost. Tot de aanleg van de Noorderhaaks blijft het bestuur attent op verkeersonveilige
situaties.
Recreatie
Meer kwaliteit en diversiteit in het aanbod met behoud van de kernwaarden uit het DNA van
Julianadorp.
Inbraakpreventie
De politie vervult hier met bewoners een belangrijke rol in de sociale veiligheid
Handhaving
Regels geven duidelijkheid, mits deze goed worden gehandhaafd
Vergroening van de wijk
De bewoners vinden het vergroenen van de wijk een belangrijk thema

Leidende vraag:
Kun je er prettig wonen, werken en verblijven?

Meedoen en Welbevinden






Meedoen aan sociaal, economisch en cultureel leven
Ouder worden in Julianadorp
De werkgroep Wonen en Zorg komt met voorstellen inzake de participatie van ouderen
Busverbindingen
Het behouden en stimuleren van goede busverbindingen is belangrijk voor Julianadorp
Jeugd en gezinscoaches in de buurt
Het wijkplatform is voorstander van het organiseren van zorg op buurtniveau
Speeltoestellen en pannaveldjes
Hoe kan je een natuurlijke speelomgeving voor de jeugd creëren?
Voorzieningen
- Culturele vereniging
Hoe kunnen de activiteiten van de Culturele ook in de toekomst worden geborgd
- MFC ’t Dorpshuis
Hoe kan het MFC nog meer het kloppende hart van Julianadorp worden
- Wijksteunpunt de Verbinding
Hoe kan dit wijksteunpunt ook voor de toekomst worden behouden voor Julianadorp

Leidende vraag:
Zijn er voldoende mogelijkheden om actief deel te nemen aan de samenleving?
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Welvaart
Sociaaleconomische kracht van Julianadorp
 Aanpak leegstand winkelpanden
Leegstand van winkelpanden kan leiden tot verpaupering. Hoe gaan we dit aanpakken
 Project integratie oude en nieuwe dorp
Het goed afstemmen van de nieuwbouw van het WA-hof op de bestaande bouw
 Uitbreiding Julianadorp
Hoe kom je tot een evenwicht tussen ontvolking en woningbouw zonder leegstand
 Het bevorderen van biologische teelt en duurzaamheid
Kunnen we de agrariërs in het buitengebied stimuleren om over te stappen naar biologische
teelt?
 Werkgelegenheid in Julianadorp
Hoe kan de bevolking van Julianadorp participeren op de arbeidsmarkt waarbij met name
jongeren worden gestimuleerd voor scholing en/of arbeid?
Leidende vraag:
Wat zijn de mogelijkheden voor een goede sociaaleconomische positie, nu en in de toekomst?

Eigenaarschap en participatie
Zeggenschap en handelingsmogelijkheden


Wijkplatform
In het wijkplatform werken organisaties samen die in de wijk actief (willen) zijn. Er worden
samenwerkingsverbanden tot stand gebracht die op een bepaald thema adviezen ter
besluitvorming voorbereiden. Op deze wijze wordt er verantwoordelijkheid genomen voor het
inrichten en beheer van de openbare ruimte en het voorzieningenniveau dat er voor de inwoners
van Julianadorp beschikbaar is. Belangrijke thema’s in dit proces zijn de ontwikkeling van eigen
kracht en burgerkracht.

Samenwerking
Eigenaarschap en participatie zijn gestoeld op samenwerking. Bewoners werken samen om
doelen te stellen. Daarnaast wordt er samengewerkt met organisaties en de gemeente om de
doelen te kunnen realiseren.

Leidende vraag:
Hebben burgers voldoende zeggenschap en handelingsmogelijkheden om zelf invloed uit te oefenen?

3

Uitwerking van de Thema’s
Thema 1: Leefomgeving
1.1

1.2

Ontwikkelingen binnen de bebouwde omgeving
-

Van bloemkoolwijk naar woonerfvoorziening
In Middelzand en Kruiszwin hebben de wijkbewoners de handen ineen geslagen om de
leefbaarheid van de wijk ook voor de toekomst te bestendigen. Er is een
samenwerkingsverband ontstaan tussen de bewoners, de Belangenvereniging Julianadorp,
gemeentelijke geledingen en het Wijkplatform Julianadorp waarin wensen, dromen en
ergernissen van de wijk worden geïnventariseerd en uitgewerkt. Dit proces vraagt om een
betrokken achterban van bewoners. In dit deel van het proces is de opbouwwerker van
Stichting de Wering actief.
De opbrengsten van de acties van de bewoners zullen worden besproken met deskundigen van
de gemeente.

-

Opknappen van het Loopuytpark
Ook op dit thema is een werkgroep van het wijkplatform actief. Het is de bedoeling om te
komen tot een aantrekkelijk dorpsplein voor bewoners en toeristen. Gezellige terrassen, leuke
winkeltjes en ruimte om in het groen te zitten zijn belangrijke onderdelen.
De werkgroep heeft een eerste ontwerp gemaakt waarop parkeren een centraal element is.
Daarnaast zijn er aanbevelingen gedaan voor een andere bestrating. In de loop van 2016
worden er nadere voorstellen van de werkgroep verwacht.

Verkeersveiligheid
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1.3

-

Verbinden fietspad Zwanenbalg met Wierbalg
Al 18 jaar staat dit thema op het wensenlijstje van Julianadorp. In 2015 heeft de gemeente voor
de realisatie van dit ontbrekende stukje fietspad een cofinanciering van de provincie NoordHolland ontvangen. Eindelijk leek het dus te gaan lukken, maar…… de gemeente trok haar
subsidiegeld terug vanwege de bezuinigingen en retourneerde de subsidie van de provincie.
Nu staat de aanleg van het fietspad gepland voor 2017. We zullen zien ……….

-

Aanleggen vrij liggende fietspaden
De verkeersveiligheid van de fietsers op de grote doorgaande wegen in Julianadorp is van
belang. Om deze reden is het wijkplatform van mening dat er vrij liggende fietspaden moeten
komen langs de Breewijd, Zuidwal en de aan te leggen Noorderhaaks.
Op dit thema wordt er samengewerkt met de Belangenvereniging Julianadorp en Veilig Verkeer
Nederland. Naar het zich laat aanzien zullen voornoemde wensen worden gerealiseerd bij de
aanleg van de Noorderhaaks.

Toename van toerisme en kustrecreatie
De Stichting Strandexploitatie Noordkop (SSN) SSN draagt zorg voor de veiligheid van de
strandbezoekers en het schoonhouden van het strand. Ook schenkt de SSN constant aandacht
aan het ontwikkelen van nieuwe diensten en uitbreiding van faciliteiten om voor de bezoekers het
verblijf aan het strand zo aangenaam mogelijk te maken.
De stichting Top van Holland organiseert een aantal activiteiten om toeristen aan te trekken. Deze
activiteiten hebben betrekking op de navolgende thema’s::
- Fietsen & Wandelen
- Historische gebouwen
- Cursussen en Workshops
- Watersport
- Actief & sportief
- Film, muziek & theater
- Dag arrangementen
- Evenementen
- Attracties
- Kunst en cultuur
- Verhuurbedrijven
Los van voornoemde initiatieven worden toeristen gelokt met bijzondere overnachtingen zoals
slapen in een hooiberg, Dit zijn acties die vanuit de gemeente Den Helder in gang zijn gezet en
door externe partijen worden uitgevoerd..
Het wijkplatform is van mening dat de toename van recreatie en de kwaliteit van de vakantieparken
een belangrijk ontwikkelpunt is, maar dat dit niet ten koste mag gaan van de kernwaarden van
Julianadorp zoals beschreven in het onderzoek “DNA van Julianadorp” van de Provincie NoordHolland. Er zal ruimte moeten blijven voor rust en de natuur, ook voor de bewoners van
Julianadorp die naast bewoner tevens recreant zijn.

1.4

Veiligheid
-

Inbraak preventie
De politie en wijkbewoners hebben elkaar nodig om te werken aan een (sociaal) veilig
Julianadorp. De wijkbewoners zijn de ogen en oren van de politie in de wijk. Zij moeten
misstanden en verdachte situaties zo snel mogelijk doorgeven zodat de politie hierop kan
voortborduren. Een voorbeeld hiervan is het project Waaks.
Het wijkplatform biedt de politie een platform om netwerkpartners te ontmoeten waarin signalen
en ontwikkelingen in de wijk worden gecommuniceerd. In concrete situaties kan dit leiden tot
een gerichte aanpak waarbij (bewoners) organisaties ingezet kunnen worden.
- Handhaving
Bij de handhaving van de openbare orde in Juliandorp hebben de wijkagent en handhaver van
de gemeente Den Helder instrumenten tot hun beschikking om (corrigerend en verbaliserend)
op te kunnen treden.
De wijkconciërge heeft in dit proces een belangrijke taak in het signaleren en melden van
overlast en onregelmatigheden in de wijk.
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1.5

Vergroening van de wijk
-

Aanleggen van een slenkachtige omgeving
Op dit thema is er een werkgroep van het wijkplatform actief. De inzet is om het gebied tussen
het Willem-Alexanderhof en de oude kern te vullen met een “Slenkachtige” omgeving. Dat wil
zeggen: geen strakke waterpartij maar een slingerende waterpartij omzoomd met groen en
bosschages waarin kan worden gerecreëerd, wellicht met een aansluiting op de kanoroute.
De wensen zijn bij de projectleider van de gemeente bekend met het verzoek deze in de
plannen voor het aanleggen van het Willem-Alexanderhof door te voeren. Hert wijkplatform
houdt de vinger aan de pols en zoekt nauw contact met de gemeentelijke projectleider.

-

Werkgroep Groen en Natuur
De werkgroep geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college. Er zijn concrete
voorstellen gedaan voor het planten van bomen in Zwanenbalg, op kosten van de bewoners. Dit
werd ervaren als een moeizaam proces wat uiteindelijk in verschillende jaarfases wel gaat
lukken.
De werkgroep is ook betrokken geweest bij de ontwikkeling van de gebiedsvisie voor het
Duinzoomgebied en het parkplan Willem-Alexanderhof.

Thema 2: Meedoen en welbevinden
2.1

Ouder worden in Julianadorp
De verzorgingsstaat maakt steeds meer plaats voor de participatiesamenleving. De koning stelde
in de Troonrede dat de huidige verzorgingsstaat niet langer houdbaar is. Daarvoor in de plaats
komt de 'participatiesamenleving'. Mensen moeten minder verwachten van de overheid en meer
zelf doen. Vanuit deze gedachte werden er in het wijkplatform zorgen geuit over de gevolgen voor
de ouderen in Julianadorp. Dit was de aanleiding voor de installatie van de werkgroep Wonen en
Zorg.
De werkgroep heeft inmiddels een sociale kaart samengesteld van instellingen die er voor ouderen
in Julianadorp zijn. Een vervolgstap is het in kaart brengen van het aanbod. Welke instellingen mis
je? En welke deelactiviteiten zijn er per instelling beschikbaar? Voor het uitvoeren van het
vervolgonderzoek wordt gedacht aan het inzetten van een afstudeer student op HBO niveau.
In de loop van 2016 wordt geprobeerd het vervolgonderzoek af te ronden.

2.2

Busverbindingen
De bereikbaarheid van Julianadorp is voor toeristen, ondernemers en bewoners van groot belang.
Om deze reden zet het bestuur zich de komende tijd in om te onderzoeken wat de plannen van
Connexion zijn. Hierbij is het ook van belang om de Kustbus te handhaven. Nadere berichten over
dit thema zullen in de bestuursperiode tot 2018 worden gedaan.

2.3

Jeugd- en gezinscoaches in de buurt
Vanaf 1 januari 2015 hebben gemeenten de taak van Bureau Jeugdzorg overgenomen als
toegangspoort tot en indicatiesteller van de jeugdzorg. De gemeente heeft hiervoor een sociaal
wijkteam samengesteld. Binnen het sociale wijkteam wordt er samengewerkt met alle
jeugdhulpinstellingen. Eerst was er sprake van een apart sociaal team voor Julianadorp. Dis is
naderhand bijgesteld tot een wijkteam voor de hele stad.
De jeugd- en gezinscoach maakt samen met het gezin een plan met betrekking tot de zorgen en
problemen. Daarmee gaat het gezin zelf aan de slag. Uitgangspunten zijn daarbij het stimuleren
van de eigen kracht van het gezin en het betrekken van het sociale netwerk rond het gezin. De
jeugd- en gezinscoaches werken volgens de principes van 1 Gezin, 1 Plan, 1 Regisseur.
Het bestuur van het wijkplatform is van mening dat deze zorg direct in de eigen omgeving
aanwezig moet zijn en zal zich daarvoor in blijven zetten.
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2.4

Hoe kan je een natuurlijke speelomgeving voor de jeugd creëren.
-

Onderhoud en vervanging speeltoestellen en pannaveldjes
Er is in de stedenbouwkundige opzet van Julianadorp weinig ruimte gereserveerd voor grotere
speelplekken (speeloases) waar kinderen kunnen spelen. Een uitzondering is het Speel- en
Avonturenpark in Boterzwin en de speelplek in Malzwin. Het resultaat hiervan is dat achteraf
veel kleine speeltoestellen in de beperkte ruimte in hofjes zijn geplaatst. Julianadorp wordt dan
ook gekenmerkt door een zeer groot aantal kleine buurtspeelplekken. Dit pleit ervoor om in het
beginstadium van ontwikkelingsplannen en herstructureringsplannen ruimte te bestemmen voor
spelen en na te denken over een kindvriendelijke inrichting van de leefomgeving om ook het
natuurlijke spelen van kinderen te stimuleren.
Voor de vervanging van speeltoestellen heeft de gemeente geen structurele financiële middelen
beschikbaar. Op ad-hoc basis is er wel sprake van aanpassingen zoals het opknappen van de
skatebaan.

-

2.5

Speel en Avonturenpark
Gebleken is dat de gemeente geen gelden heeft gereserveerd om versleten speeltoestellen in
het Speel en Avonturenpark te vervangen. Het gevolg hiervan is dast er een kaalslag plaatsvind
van speeltoestellen. Het wijkplatform is van mening dat dit haaks staat op het beleid van de
gemeente om per stadsdeel van Den Helder minstens een speeloase te realiseren.
Het wijkplatform zal bij het gemeentebestuur voorstellen om het onderhoud aan de speeloases
structureel in de begroting op te nemen. Het is niet wenselijk als het economisch perspectief ten
koste gaat van spelen en groen in Julianadorp.

Voorzieningen
De aanwezigheid van zorg-, maatschappelijke- en welzijnsvoorzieningen is belangrijk voor de
bewoners van Julianadorp om te kunnen participeren in de lokale samenleving. Daarnaast stellen
de voorzieningen hen in staat langer zelfstandig te kunnen functioneren.
Het wijkplatform zet zich in om het voorzieningenniveau op een niveau te brengen dat aansluit bij
de wensen en noden van de dorpers. Daarnaast zal er aandacht zijn om noodzakelijke
voorzieningen te handhaven zoals De Verbinding; het RMC werkgelegenheid etc.

Thema 3: Welvaart
3.1

Aanpak leegstand winkelpanden
Het bestuur heeft kennis genomen van de toegenomen leegstand van winkels en bedrijfspanden in
Julianadorp. In de periode tot 2019 zal er worden gewerkt aan een plan om deze leegstand tegen
te gaan. Uitgangspunt hierbij is het aantal vierkante meters detailhandel in Julianadorp te
behouden. Naast de winkelcentra is het behouden van bedrijven in Julianadorp een belangrijk item
alsmede het behouden van de locatie Groenrijk als vestigingsplaats voor een bouwmarkt.

3.2

Project integratie oude en nieuwe dorp + Winkelcentrum de Riepel

3.3

Uitbreiding Julianadorp

In Julianadorp vindt een proces van omgekeerde integratie plaats met ‘s Heeren Loo. Dit proces
houdt in dat de (gehandicapte) bewoners van ‘s Heeren Loo op woninglocaties in Julianadorp
worden geplaatst en dat er op de locatie van ‘s Heeren Loo sprake is van woningbouw voor (niet
gehandicapte) bewoners.
Het wijkplatform zal onderzoeken hoe het met de voortgang van dit proces staat en daarin
aanbevelingen voor het beleid geven.

-

Woningbouw Willem Alexanderhof
Het bouwen van het Willem-Alexanderhof als nieuwste uitbreidingswijk van Julianadorp geeft
kansen en bedreigingen. De kansen liggen in het ontwikkelen van een nieuwe en aantrekkelijke
woonwijk met veel groen en waterpartijen. De bedreigingen komen voort uit het bouwen voor
leegstand en het geen plaats meer kunnen bieden aan de evenementen die daar nu nog
worden gerealiseerd.
Het wijkplatform zal in deze materie een standpunt innemen en een strategie vast stellen.
Daartoe zal dit punt in de loop van 2016 ter bespreking wordengeagendeerd.
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-

Woningbouw ’t Laar
De eerste fase van de woningbouw op ’t Laar is gerealiseerd. Voor de verdere uitbreiding van
’t Laar wordt verwezen naar hetgeen over de bouw van het Willem-Alexanderhof is geschreven.

Thema 4: Eigenaarschap en participatie
4.1

Wijkplatform
-

Ontwikkeling eigen kracht
Het wijkplatform Julianadorp is een samenwerkingsverband van organisaties,
bewonersverenigingen en ondernemersverenigingen die op het grondgebied van Julianadorp
actief zijn.
Vanuit de ontwikkeling van eigen kracht is in december 2015 de Stichting Wijkplatform
gerealiseerd. Daarmee is er een samenwerkingsverband met een rechtspositie gevestigd dat
een meer onafhankelijke onderhandelingspositie in kan nemen dan het voormalige
samenwerkingsverband. Vanuit de eigen kracht kunnen er nu ook financiële relaties met
geldverstrekkers worden aangegaan waardoor het wijkplatform zelfstandig projecten kan
initiëren en realiseren.

-

4.2

Ontwikkeling burgerkracht
Zonder burgerkracht kan het wijkplatform niet functioneren. Burgers van Juliandorp zetten zich
in werkgroepverband in om door het gekozen thema’s uit te werken waarna er besluitvorming
over kan plaatsvinden.

Samenwerking
-

Samenwerkende partijen binnen het wijkplatform
De samenwerkende partijen leveren, vanuit hun deskundigheid, een bijdrage aan de kwaliteit
van de leefomgeving. Door verschillende deskundigheden op een thema in te zetten kan er een
deskundige analyse worden gemaakt en advies worden gegeven. Dit is de unieke werkwijze
van het wijkplatform.
De samenwerkende partijen in het wijkplatform zijn:


Bewonersorganisaties
- Belangenvereniging Julianadorp (BvJ)
- Bewonersvereniging Zwanenbalg (BVZ)
- Wijkcommissie 7 (van Woningstichting)
- Bewonerscommissie Genua (van Algemene Woningbouwvereniging Nieuwediep)



Ondernemers
- Winkeliersvereniging Dorperweerth
- Ondernemersvereniging De Band
- Ondernemersfederatie Julianadorp (OFJ)
- Winkeliersvereniging De Riepel



Evenementen organisaties
- Culturele Vereniging Julianadorp Vooruit (CVJV)



Woningbouwverenigingen
- Stichting Woontij
- Woningstichting Den Helder (WS)



Zorg instellingen
- ’s Heeren Loo Noord Nederland
- Omring / Buitenveld
- Stichting Vrijwaard



Recreatie en toerisme
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-

-

4.3

Stichting Top van Holland
Landal Julianadorp



Welzijnsinstellingen
- Stichting Alzheimer Nederland / afdeling Den Helder
- Wijksteunpunt De Verbinding
- Het Buurtcollectief / MFC ’t Dorpshuis
- Stichting de Wering (maatschappelijke dienstverlening/opbouwwerk)



Belangenorganisaties
- Veilig Verkeer Nederland / afdeling Den Helder



Overheid
- Politie Noord-Holland-Noord
- Gemeente (wethouder / accountmanager / sociaal wijkteam)



Welkom in de rol van waarneming en kennisdeling zijn:
- Politieke partijen
- Pers

Samenwerking met de gemeente
Het bestuur van het Wijkplatform zal zich de komende jaren inspannen om de uitwisseling van
strategische en praktische informatie met de gemeente op beleidsniveau te borgen.

Realisatie van de thema’s
Zonder actieve betrokkenheid van bewoners, instellingen en ondernemers in de wijk kan er niets
tot stand worden gebracht! Om deze reden wordt er van de participanten in het wijkplatform een
actieve bijdrage verwacht, met name in werkgroepverband. Van het wijkplatform mag een
daadkrachtige opstelling worden verwacht in het bespreekbaar maken van actuele thema’s en het
inrichten en aansturen van de werkgroepen.
Werkgroepen
De werkgroepen worden door het wijkplatform geïnstalleerd. Bij de installatie is er sprake van
- Het vastleggen van de taak en resultaten van de betreffende werkgroep
- Het vaststellen van het budget voor de werkgroep
- Het benoemen van de voorzitter van de werkgroep
- Het maken van afspraken over tussentijdse verslaglegging van de werkgroep
- Het maken van afspraken over het tijdsbestek waarbinnen de werkgroep actief zal zijn
Het wijkplatform
Het wijkplatform zal minimaal twee keer per jaar overleg voeren met de wethouder wijkgericht
werken over de geïnstalleerde werkgroepen en de voortgang van de werkzaamheden
Het wijkplatform maakt afspraken met de accountmanager Julianadorp over het koppelen van de
werkgroepen aan deskundigen van de gemeente Den Helder.
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