Wijkplatform Stad Binnen De Linie
Donderdag 2 april 2015
’t Schipperscafé
Afmeldingen:
Politie
: Rolf Regtop
Woontij : Raymond Notten
Vrijwaard : Petra Alders

Agendapunt
1 Opening
2 Mededelingen

Gastsprekers
Bomenbeleid : Tineke Jongsma &
: Bas Slijkerman
Vogelwerkgroep : Fred van Vliet
Handhaving openbare ruimte : Mariëlle Rodenburg

Vervolg/Actie/Antwoorden
De vergadering wordt geopend
-Voorzitter Koos van Dongen is afwezig, hij is op vakantie.
-Vice voorzitter Ben ten Brinke is herstellende van een longontsteking, hij is wel
aanwezig maar niet fit genoeg om de vergadering voor te zitten, daarom neemt Sylvia
Hamerslag het voorzitterschap vanavond voor haar rekening.
-Vraag aan deelnemers om via de mail of site te reageren op het voornemen om de
‘Zorg om te zorg’ te organiseren, is hier b.v. behoefte aan?
>Voorstel van Sandra Dekker om bij de volgende vergadering het voorzitterschap op
de agenda te zetten.

3 Vaststellen
Agenda
Gesprekverslag
4

Voorzitter
: Sylvia Hamerslag
Verslag
: Sylvia Hamerslag & Carla Brian

Wie
S. Hamerslag
S. Hamerslag

<Bij deze de uitnodiging om dit agendapunt toe te lichten
bij het eerstvolgende vooroverleg van de stuurgroep, waar
de agenda van het WP wordt bepaald.

S. Dekker
S. Hamerslag

Er zijn geen veranderingen en of toevoegingen op de agenda
Het gesprekverslag is nog niet af

5 Presentatie
Er werd een uitleg gegeven over het voornemen van de gemeente om een
Bomenbeleid bomenbeleid vast te stellen, die is er nu niet, wel is er een bomennota 2013-2016
SBDL
De gemeente is nu met een inventarisatie ronde bezig, en de bomen aan het
categoriseren. Vraag is aan de inwoners om aan te geven welke bomen zij belangrijk
vinden, en hoe zij hun leefomgeving ingevuld willen zien.
De intentie is om alle 4 de wijkplatformen te bezoeken, en een oproep te doen via
o.a. de voorlichtingspagina in het weekblad en alle inwoners op te roepen te
melden welke bomen zij waardevol vinden. Binnenkort wordt er een e-mailadres
opengesteld waarnaar iedereen dit dan ook kan mailen.
Aan de hand van plattegronden werden diverse boom situaties geschetst.

Wordt later toegezonden

S. Hamerslag

T. Jongsma
B. Slijkerman

<Vanuit het WP zal dit worden rond gemaild, en het wordt
op onze FB pagina en website geplaatst

S. Hamerslag

Reacties/vragen/opmerkingen vanuit de deelnemers
vervolg
>Was er vóór 2012 een bomenbeleid, dit i.v.m. reconstructie Timorpark?
Presentatie
>Is er een bomen meldpunt?
Bomenbeleid
SBDL
>Wordt er in het nieuwe plan de bestaande bomen meegenomen in kleinere
wijken? Bomen in buurten zijn vaak te groot geworden en daardoor zijn er
beschadigingen aan gevels en leidingen, komt er een urgentie systeem?
>Is er of komt er een herplanting plicht op particuliere bomen?
>Graag een drainage en stormschade beleid opnemen, voor de bomen in het
Timorpark.
>We vroegen om 22 bomen in de Wezenstraat, en hebben er 5 gekregen, deze zijn
ons erg dierbaar. Graag ook meer in andere straten, groen maakt zacht, en brengt
kwaliteit.
>Kijken naar kabels en leidingen in de grond, is er een plan?
>Zet om de boomspiegels buxushaagjes, zodat honden er niet kunnen poepen
>Hoeveel instanties zijn er bezig om naar de bomen te kijken?
>Gaat het bomenbeleid inhouden dat je voor bomen in buurten makkelijk een
kapvergunning krijgt?
>Wat is het verschil tussen de gestructureerde bomen en de overige bomen?
>Groenblijvende bomen zijn een aanwinst, dit zou je op meerdere plekken willen
zien.
> Aanzicht Huisduinerweg en de Linie, het is daar dood en in het park staat het vol
met klimop planten om de bomen heen.
>Maak een risico inventarisatie, preventief kijken wordt dat nu gedaan?

Aandacht werd gevraagd voor de volgende punten
Zonder bomen krijgt men o.a. meer overlast van stadsduiven en meeuwen.
6 Vogelwerkgroep Met meer bomen en groen komen er meer andere aaibare vogel soorten, dit voorkomt
mede de overlast van duiven en meeuwen.
Met veel bomen in de stad voorkom je tevens geluidsoverlast
Maak een groenplan bij grootschalige bouwplannen, en haal niet zomaar bomen weg,
zet ze in boombanken.
De bomen moeten beter en vaker worden onderhouden.
Vraag om na te denken over meer mussenbosjes en plantenbakken te plaatsen.
Rotonde Ruyghweg, hier komt het asfalt strak langs de bomen, creëer ruimte voor
struiken

Antwoorden
<Nee dit was er niet
<Hier zijn we mee bezig
<Dit kan ook via KCC en www.wijkbelang.com

Wie
T. Jongsma
B. Slijkerman
S. Hamerslag

< Dit wordt zeker ook meegenomen, er moet enkel wel
budget voor zijn
<Populieren en wilgen die wij kappen doen wij middel VTA
controle (Visual Tree Assessment).
<Bij een reconstructie bekijken we de bomen, en wat voor
problemen veroorzaken deze. Voorts bekijken we, waar
staat de boom, hoe lang heeft deze nog te leven? Bij echte
problemen valt de boom in categorie 4. Dat zijn probleem
bomen deze kosten veel geld, om geld te besparen wordt
de boom sneller gekapt.
<Hier hebben we idd mee te maken wanneer je
leidingenkaart erbij pakt, dan blijkt niet alles mogelijk.
<Gemeente, aannemer, afdeling veiligheid
<Hier zit een minder zware kapvergunning aan dan aan
gemeente bomen deze zijn vergunningplichtig. Een
diameter van 30 cm en alles boven 1.30 m hoogte blijven
vergunningplichtig.
<Klimop is idd slecht voor bomen en dat gaan wij ook zeker
meenemen.
<Ja dit wordt gedaan.
*Vraag aan alle aanwezigen om input vanuit de wijk, zij
weten immers waar de knelpunten in hun wijken zitten.
!Tevens worden alle ideeën die van vanavond zijn
geopperd meegenomen!

T. Jongsma
B. Slijkerman

S. Hamerslag

F. v. Vliet

Reacties/ vragen/ opmerkingen vanuit de deelnemers
>Bij de Schootenweg staan nu meer struiken, sindsdien zit het nu vol met vogels,
Vervolg
is dat niet iets om dit ook op deze manier op te zetten in de binnenstad?
Vogelwerkgroep
>Is uw advies om meer groen te plaatsen in de Beatrixstraat?
>Wat zit er onder de grond van de Beatrixstraat?
7 Handhaving
Openbare ruimte

Er is voor gekozen om de presentatie breder te trekken dan handhaving openbare
ruimte, ook veiligheid en vergunningen wordt behandelt. Uitleg werd gegeven hoe
handhaving binnen de gemeente is opgebouwd.
Gemeenteraad-> strategische visie-> onderdelen, beleidsnota’s/regels, APV->
uitvoeringsprogramma’s-> prioriteitenstellingen-> handhaving.
Extra toevoegingen op de uiteenzetting zijn:
*Er bestaat een beginselplicht, vraag om handhaving is tevens plicht tot handhaven,
mits de aanvrager ook daadwerkelijk belanghebbende is.
*meldingen via KCC/140223 worden direct opgepakt en teruggekoppeld. Zoals kapot
straatmeubilair, gedumpt vuil e.d. Gedumpt vuil wordt doorgegeven aan HVC, deze
haalt dit dan met 2 á 3 dagen op, de gemeente mag dit niet doen, hier zijn afspraken
over gemaakt met HVC.
*zaken als overlast hondenpoep worden niet individueel opgepakt, hier wordt vaak
dan zwaarder/langer op ingezet voor een bepaalde periode en locatie.
*Tip= doe de melding niet anoniem, dit ivm het kunnen opvragen van meer
informatie. Anonieme meldingen hebben daarom dan ook geen prioriteit.
Reacties/klacht/vragen/ opmerkingen vanuit de deelnemers
1.Wanneer een houten berging gebruikt wordt als garage, i.v.m. brandveiligheid wat
doet u hier aan?
2.Hondenpoepbakken, kunt u hierin bemiddelen?
3.Hoe lang mogen campers ergens staan?
4.Wie doet de toetsing van welstandelijke excessen over verwaarloosde panden?
Wie bepaalt dat?
5.Wat voor actie onderneemt handhaving op verpauperende panden?
6.M.b.t bv een kippenhok of een verwaarloosde tuin, hoe valt hier op te
handhaven?.
7.Hoelang mag een aanhangwagen blijven staan op de stoep? Hierover zijn diversen
meldingen gedaan.

Antwoorden
< dit wordt meegenomen.
<De boomspiegels zijn in een teerverpakking verpakt. Men
had er ook een mooie voet omheen kunnen plaatsen.
<Alles is afgegraven er is dus genoeg boomgrond en ruimte

Wie
F. v. Vliet

M. Rodenburg

Vervolg/Actie/Antwoorden
1.Er wordt gecontroleerd of de juiste vergunning is
M. Rodenburg
verleend waar het voor is bedoelt, hierna wordt er
gehandhaafd.
2.vanuit handhaving kunnen wij hierop niet bemiddelen,
dit valt onder stadsbeheer.
3.Campers mogen 3 dagen staan op bepaalde plekken.
4 & 5 Commissie ruimtelijke kwaliteit. Toezichthouders
maken een foto en brengt deze in bij de commissie
<Controle-> veiligheid-> eigenaar aanschrijven->dwangsom
wanneer eigenaar het niet oppakt-> nogmaals
aanschrijven->gaat eigenaar in bezwaar en wordt deze
afgewezen volgt een bestuursdwang-> op kosten van de
eigenaar gaat de gemeente het pand herstellen-> dit is een
langdurig proces wat 1 tot 4 jaar kan duren, tot zelfs aan
de raad van state
6.Wij kunnen alleen handhaven bij een bouwwerkje.
7.Na het constateren wordt er een WAZ-regeling opgeplakt,
dan moet de aanhangwagen binnen een bepaalde periode
weg anders wordt het weggehaald. Ik ga dit uitzoeken met
de wijkmanager waarom dit in dit specifieke zaak nog niet is
opgelost
*Melding maken kan via het KCC/140223 en ook bestaat er S. Hamerslag
een app Buiten Beter die prima werkt

PAUZE

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

>Dhr van Wamel vertelt over evenement 100 jaar Tuindorp op 5, 6, 7 juni, en doet
een oproep voor vrijwilligers en deelnemers voor de paalzitwedstrijd.
>Mevr. Hamerslag voegt hierop toe dat er een 100 jaar Tuindorp Den Helder
facebookpagina is, en 15 april is er om 19.30 uur een bijeenkomst in buurthuis ELTO.
>Dhr. Dekker vraagt wat wordt er gedaan met de ruimte waar groen wordt
weggehaald wat krijgen we daar terug? Hoe kunnen we samen zorgen voor meer
groen?
>Dhr. Mooij brengt naar voren dat er in o.a. de binnenstad veel overlast is door
vogelpoep van duiven en meeuwen die daar uitgebreid worden gevoerd, kunnen we
daar iets aan doen? Bijvoorbeeld door in de binnenstad een voerverbod in te voeren.
>Dhr. Bijpost 30 km zonde in Oud Den Helder kan hierop worden gehandhaafd? Er
wordt hier veel te hard gereden.

>Dhr. Bijpost stelt voor Timorlaan kruising (‘driehoek’ Gemini) met een rotonde en
een bus sluis in te richten.
>Mevr. Postma ontmoeting in het groen is 4e geworden bij de landelijke wedstrijd
van Kern met Pit. En we zijn bezig met bewoners om achter de Dahliastraat een
buurtboomgaard aan te leggen, de aanvraag hiervoor ligt bij de gemeente.
Eerst moet de grond onderzocht worden. Ook hebben we in de Asterstraat wat
stukken waar we meer (eetbaar) groen willen gaan neerzetten.
>Mevr. Stins Middels een klantpanel met bewoners, gemeente en politie in de
Visbuurt, hebben we gekeken naar o.a. het rijden tegen de richting in, en parkeren in
de buurt. Van daaruit is er nu een proef met betonnen bulten in een bocht om de
overlast in de straten, Van Limburg Strirumstraat, Van Hogendorpstraat en Van der
Duyn van Maasdamstraat op te lossen. Dit is in samenspraak met de bewoners
gegaan en het zit nu in de proeffase.
>Dhr. Herlaar spreekt zijn zorg uit dat hierdoor de kans bestaat dat het overlast
zich verplaatst, omdat de verkeerstromen dan om en door de wijk gaan, en omdat
wanneer mensen moeten omrijden ze vaak ook sneller gaan rijden.
8 Sluiting

Volgende vergadering is op 12 mei

Vervolg/Actie/Antwoorden

Wie

<Meestal komen er stenen voor in de plaats, terwijl je vrij
makkelijk op bepaalde plekken de stenen eruit kan halen
en kan veranderen in groen
<Wijkbelang pakt dit op

F. v. Vliet

<Optie zou kunnen zijn, om snelheid meetkabels over de
straat neer te leggen, zodat we voorts de politie kunnen
vragen te handhaven.
<Politie controleert niet in 30 km zones omdat deze zones
zodanig zijn ingericht dat het onmogelijk is om harder te
rijden dan 30km
<Wijkbelang is ook bezig met de snelheid situatie Oud Den
Helder ivm D. Rijkerstraat
< eenrichtingsverkeer werkt vaak zelfs snelheid verhogend,
in de Jan in het Veltstraat is nu op proef een 2 richting
verkeer ingesteld, het idee is dat automobilisten het dan
zelf op zouden lossen
<Ik nodig Dhr. Bijpost uit om hierover samen in gesprek te
gaan

N. Kolsteeg

S. Hamerslag

M. v/d Maas

S. Hamerslag
M. v/d Maas

M. v/d Maas

S. Hamerslag

Voor u nog wat Tips:
Onze website

Hier vind je veel van wat er zo al speelt in de wijken binnen de linie.
Ook kan jezelf hier zaken aandragen om onder de aandacht te brengen.
Tevens staat hier de Matrix waar u de stand van diverse zaken kan vinden, die zijn aangebracht in
het Wijkplatform, tijdens ons spreekuur en door onze wijkaanspreekpunten.

Iedere woensdag heeft Wijkbelang een inloop- spreekuur:
Locatie:
Wagenstraat 7
Tijdstip:
10.00 tot 14.00 uur
Doel:
Hier kunnen mensen komen met problemen waar ze tegenaan lopen, of gewoon voor een bakkie koffie

Meldnummer gedumpt Vuil 0800 0700
Buiten Beter
App. voor de smart Phone
Site overheid

www.dezorgverandertmee.nl

Hier kan je allerlei zaken (straatverlichting wat stuk is of bijvoorbeeld stoeptegels die los liggen), middels een foto
direct doorsturen naar het KCC
Deze site is van de overheid, en hier vind je veel informatie over de veranderingen in de zorg.

Gemeente

0223 140223

KCC Klanten Contact Centrum

Bomenbeleid

boombeleid@denhelder.nl

Voor het melden van waardevolle bomen.

Aanspreekpunt 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



Wilco Verhoef

= Visbuurt

Mob 06 40061313
Email w.verhoef@live.nl



Dhr Greijdanus

= Indische buurt

Mob 06 27418849
Email k.greijdanus@versatel.nl



Cor de Ridder

= Indische buurt

Tel
0223 621531
Email cjderidder01@hotmail.com



Evert Veen

= Vogelwijk/Geleerdenbuurt

Mob 06 31091131
Email ejveen@live.nl



Sylvia Hamerslag

=Tuindorp/Geleerdenbuurt

Mob 06 30525721
Email sylviahamerslag@gmail.com



Carla Brian

=Oud Den Helder/Indische buurt

Mob

06 51525648

Email carlabrian64@gmail.com


Gré Nuijens

=Onrust/Visbuurt

Mob 06 23276136
Email greet@2wielen.nl



Nel Steffens

= Van Galenbuurt

Mob 06 46291763
Email nelletje85@hotmail.com

