Wijkplatform Stad Binnen De Linie
Dinsdag 12 mei 2015
Buurthuis De Beuk
Afmeldingen:
Geen

Agendapunt
1 Opening
2 Mededelingen
3 Vaststellen
Agenda
4 Gesprekverslag
5 Werkwijze/
aanpak
Galenbuurt

Gastsprekers
Van Galenbuurt: Martin van der Maas
De Provincie : Aukelien Jellema

Voorzitter
: Koos van dongen
Verslag
: Sylvia Hamerslag

Vervolg/Actie/Antwoorden

Nieuw
: Esmeralda van der Bent (wijkagent)

De vergadering wordt geopend
-Dorus Rijkerstraat stand van zake
-Glascontainer

Wie
S. Hamerslag
C. Bijpost
K. van Dongen

Er zijn geen veranderingen en of toevoegingen op de agenda

K. van Dongen

Verslag 19 februari & 2 april
In bijlage vindt u de R.I.B aanpak/visie van Galenbuurt 2025
 de voorlopige planning is als volgt:
- online enquête in juni
- versturen uitnodigingen voor bewonerspanels tweede helft juni
- bewonerspanels in september en oktober
- beschrijven visie in november.
Reacties/vragen/opmerkingen vanuit de deelnemers
Ideeën die geopperd zijn mbt de enquête van Galenbuurt zijn:
> Bekijk of het mogelijk is om mensen te selecteren voor de groep van 100,
waarvan er 30/40 in het klantenpanel plaatsnemen, op woonduur in de buurt.
>Ga het huis aan huis uitleggen, dus de deurlangs met folder/uiteenzetting.
>Neem de burgemeester mee?
>Breng de locaties van grond/milieu vervuiling in kaart, en informeer de buurt
hierover.
>Denk aan duurzaam (ver)bouwen. Neem dit als vraag op in de enquête.
>Zet de enquête online, en maak bekent dat deze ook in het buurthuis de Beuk
ingevuld kan worden.
>Wanneer de vragen geënt zijn op problemen in de wijk, vraag dan ook aan
bewoners of zij ook mee willen denken in eventuele oplossingen
>Er zijn vooral actieve buurtbewoner nodig, de ene wijk scoort hier hoger in dan
de andere wijk.

S. Hamerslag
Wie
M. v/d Maas

vervolg

6 Provincie
Aan het woord

7 Wat verder

Ten tafel komt

>Hoe representatief is zo een groep?
●lijst van 'vrijdenkers' aangedragen door de deelnemers:
▪Stefan Oudijk
▪Julio Bernabela
▪Dennis Heiligenberg
▪Jeffrey Bakker
Aanvullende informatie vanuit de presentatie zijn:
>Deze presentatie past goed in kader van ‘statenlid komt naar je toe’.
>De nieuwe statenleden zijn inmiddels geïnstalleerd enkel is er nog geen coalitie
gevormd met daar aangekoppeld een coalitieprogramma. De presentatie geeft dus
feitelijk een wat veroudert beeld weer, maar desalniettemin verandert er
inhoudelijk niet zoveel.
> Het specifieke karakter qua ligging (omgeven door water) voor met name de
Provincie Noord Holland zijn:
 Waterbeheer
 Dijk/Duin onderhoud
Reacties/ vragen/ opmerkingen vanuit de deelnemers
>Is het een besloten vergadering?
>Wat is vooral merkbaar voor onze gemeente?
Gevraagd wordt om een aantal zaken bij de provincie eens extra onder de
aandacht te brengen:
 Probleemschets; mbt de ambulance route, bv vanuit Kooypunt naar
Kanaalweg, op vrijdagmiddag is er geen doorkomen aan, ivm een file van
Texelgangers. Dit is en blijft een heikel punt, omdat uitwijken naar bv de
Oostoever lastig wordt ivm met een plofvrijzone, wat met onze marine te
maken heeft. Toch de vraag eens stil te staan en te denken richting een
oplossing, zeker t.a.v. de fijnstofvervuiling die zo een file met zich meebrengt
dwars door een centrum heen.
 Ook de aansluiting (snelwegen) naar de randstad behoeft zoals bekent
aandacht.
 M.b.t energie zuinig bouwen loopt Den Helder flink achter, ook particulieren
hebben behoefte aan een subsidie in duurzaam (ver)bouwen.
PAUZE
Dhr. van Dongen draagt het voorzitterschap van het Wijkplatform over aan
Mevr. S. Hamerslag.
Het wijkplatfrom bedankt Dhr. van Dongen voor zijn jarenlange inzet voor het
platform. Hij heeft het voorzitterschap altijd met veel passie en gedrevenheid
ingevuld, en heeft hij veel voor de stad binnen de linie voor elkaar gekregen,
mede daardoor is het wijkplatform sbdl nu uitgegroeid tot wat het nu is.

<Gemeenteraad is ook een representatie, er wordt een
steekproef gehaald uit het GBA

Wie
M. v/d Maas

<Alle ideeën en opmerkingen worden meegenomen

M. v/d Maas
Wie
A. Jellema

Antwoorden
<De vergaderingen zijn openbaar, in het provinciehuis in
Haarlem.
<Cultuur educatie, zoals de Karavaan, en bv ruimtelijke
ordening

<Deze aandachtpunten worden zeker meegenomen.

A. Jellema

A. Jellema
Wie
K. Van Dongen

Reacties/klacht/vragen/opmerkingen vanuit de deelnemers
8 Rondje
deelnemers

>Bewoner spreekt zijn zorg uit over de fietssituatie in de Javastraat, deze is niet
optimaal. Er bestaat onduidelijkheid waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan.
>Dhr. Notten Meldt dat er op 2 juni as een gesprek staat gepland met alle
betrokkene van de woongroep in de Spoorstraat, voorheen VOF Huiswerk en nu
s’Heerenloo.
>Dhr. van Dongen vult hierop aan, dat hij het voorstel heeft gedaan om de
woongroep op te nemen in het verhuurders convenant, dit werd afgewezen door
de directe omwonenden, zij gaven aan het zelf te willen regelen.
>Mevr Hamerslag 100 jaar Tuindorp heeft nu zelf een eigen website en FB pagina
www.100jaartuindorp.nl
100 jaar Tuindorp Den Helder is de fb pagina.
Ook wordt er nog een Tuindorp jubileumkrant uit gebracht.

8 Sluiting

Volgende vergadering is 25 Juni

Vervolg/Actie/Antwoorden

Wie

Dit komt waarschijnlijk omdat dit geen fietspaden zijn, maar
fiets suggestiestroken.

S. Hamerslag

!

Ons inloopspreekuur is opgeheven, u kunt ons bereiken via:

*onze website,
www.wijkplatformbinnendelinie.com
*onze (interim) voorzitter,
sylviahamerslag@gmail.com mobiel 06 3052571
*de wijkvertegenwoordigers, zie telefoonlijst volgende pagina.
*of via uw buurthuis en belangenvereniging bij u in de wijk.

Voor u nog wat Tips:

Meldnummer
Buiten Beter

gedumpt Vuil

0800 0700

App. voor de smart Phone

Hier kan u allerlei zaken (straatverlichting wat stuk is of bijvoorbeeld stoeptegels die los liggen), middels een foto
direct doorsturen naar het KCC

Gemeente

0223 140223

KCC Klanten Contact Centrum

Bomenbeleid

boombeleid@denhelder.nl

Voor het melden van waardevolle bomen.

wijkvertegenwoordiger per wijk:



Cor Bijpost

= Oud Den Helder

Mob 06 25471511
Email wpf.c.bijpost@ziggo.nl



Ben ten Brinke

= Centrum

Mob 06 15900869
Email chathzer@tele2.nl



Dhr Greijdanus

= Indische buurt

Mob 06 27418849
Email k.greijdanus@versatel.nl



Sylvia Hamerslag

=Tuindorp/Geleerdenbuurt

Mob 06 30525721
Email sylviahamerslag@gmail.com



Carla Brian

=Indischebuurt/van Galenbuurt

Mob

06 51525648

Email carlabrian64@gmail.com


Gré Nuijens

=Onrust/Visbuurt

Mob 06 23276136
Email greet@2wielen.nl



Ron van Wamel

=Willemsoord e.o

Mob



Nel Steffens

= Vogelwijk/Sluisdijkbuurt

Mob 06 46291763
Email nelletje85@hotmail.com

06 43084308
ronvwamel@gmail.com

Al onze wijkvertegenwoordigers werken nauw samen met de Buurthuizen en Belangenverenigingen in de wijken binnen de linie

