Vergadering WIJKPLATFORM BINNEN DE LINIE, 2 juli 2014
1. Opening:
Dhr. Van Dongen
*verteld over het rondje door de wijk, en het voornemen is om dit in iedere wijk waar het
Wijkplatform te gast is te gaan doen, en hier ook het nieuwe college voor uit te nodigen.
*Dhr. Schuitemaker komt straks vertellen over het Robin Hood college ivm AZC en de instroom van
nieuwe asielzoekers die medio september verwacht wordt, het bestaande en nieuwe onderkomen ligt
op de doorgang van Julianadorp richting centrum, de vraag is of er gevolgen of aandachtspunten mbt
de wijk Tuindorp zijn.
*De datum van vandaag is gekozen omdat de eerdere planning van 1 juli precies op een voetbal dag
van het WK uitkwam.
2. Mededelingen:
Dhr. Ten Brinke (plv voorzitter) is vanavond om gezondheidsreden niet aanwezig.
Ook Dhr. Veen van de woningstichting heeft zich afgemeld.
3. Vaststellen van de agenda
Er zijn geen wijzigingen.
4. Verslag van 20 mei jl.
Dhr. Van Dongen vertelt bijzonder content te zijn met het verslag, wat gemaakt is door Mevr.
Hamerslag, o.a de informatie omtrent DNO Doen heeft voorts een vervolg gekregen.
Hij heeft morgen een afspraak met Mevrouw de Nooij, de intentie is om DNO DOEN ook te laten vallen
onder het convenant Kamer Verhuurder Beheersplan, en hun veranderingen conform dit beheersplan
toe te passen.
 Dhr. De Ridder
Brengt naar voren dat het hem opvalt dat de thuisloze
er beter verzorgt bijlopen.
 Dhr. Van Dongen
Vertelt dat DNO DOEN het budget beheert van een
cliënt, ook wanneer deze in overtreding gaat en op
straat komt te staan
Hij spreekt zijn zorg uit over het feit dat er in de avond
uren geen toezicht is, wanneer zich dan iets voordoet de
politie dan vaker opgeroepen gaat worden.
 Dhr. Smit
Zegt dat zijn ervaring is, dat dit zich dan gaande weg
oplost, bij regelmatig politie controle, verdwijnt meestal
de oploop vanzelf.
Dhr. Van Dongen vraagt of Mevr. Hamerslag een update kan geven over de verkeersonveilige situatie bij het
tunneltje Brakkeveldweg/Boerhavestraat?
Mevr. Hamerslag vertelt dat er contact is met de gemeente als wegbeheerder, en dat die nu gaan bekijken
wat de mogelijkheden zijn, om bijvoorbeeld 1 rijbaan voor auto’s en 2 rijbanen voor fietsers te realiseren
1 van Zuid naar Noord en 1 van Noord naar Zuid is een bepaalde breedte van de weg nodig, dit is namelijk aan
wettelijke regels gebonden. Zij blijft hierover met de gemeente in contact.
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Dhr. Van Dongen geeft nog even aan Mevrouw Kolsteeg mee, dat hij graag zou zien dat wanneer vrijwilligers
opruimen in de wijk en daar dan rommel hebben verzamelt het belangrijk is dat HVC dit snel op haalt omdat
de rommel zich anders weer door de wijk verspreid.
Dhr Roggeveen haakt hier op aan met de opmerking dat hij iedere week contact heeft met het HVC, vuil zou
binnen 3 dagen na melden opgehaald moeten worden, hij heeft 3 keer gemaild via het info mailadres en
ergert zich eraan dat dit bedrijf niet eens het fatsoen heeft om een ontvangst bevestiging te versturen, ook
heeft hij nog steeds geen antwoord gekregen op de mail.
Mevrouw Kolsteeg geeft aan beide punten mee te nemen.
Verder zijn er geen op of aanmerkingen op het verslag van 20 mei jl.
5. Robin Hood College
Dhr. Schuitemaker informeert het Wijkplatform over de werkzaamheden van het Robin Hood College.
Robin Hood College is geen school maar verzorgt wel het onderwijs voor minderjarige asielzoekers.
Er zijn 2 sporen.
1. Beleidsmatig: contacten naar scholen en stageplaatsen.
2. Juridische: dit heeft te maken met rechtszaken naar bijvoorbeeld de staat.
Het Robin Hood College handelt met name vanuit het algemene recht artikel 1, en dat is dat een ieder die
woonachtig is in Nederland recht heeft op onderwijs.
Hijzelf is met name veel werkzaam in Den Helder, Alkmaar en Rijswijk.
Het AZC in Den Helder is begonnen als regulier opvang centrum, nadat er van de kamer toch een ander beleid
is gekomen met betrekking tot het uitzetten van kinderen, dit wilden zij niet meer, is het AZC DH een
gezinslocatie geworden, er zijn hier in principe alleen mensen die uitgeprocedeerd zijn.
De laatste ontwikkeling voor Den Helder is dat inrichting de Doggershoek als regulier AZC wordt ingericht, dit
heeft tot gevolg dat Doggershoek moet worden verbouwd omdat het niet wenselijk is dat mensen die hun
land uitvluchten en getraumatiseerd zijn door vaak een oorlogssituatie in hun vaderland dan in Nederland in
een gevangenis te huisvesten, de cellen moeten dus als vriendelijke kamers worden verbouw en ingericht.
De verwachtte stroom nieuwe asielzoekers komen voornamelijk uit het midden Oosten – Syrië , de groep
jongen mannen tussen de 20-30 jaar zijn oververtegenwoordigd.
Via Italië komen ze het vasteland binnen en stromen zo Europa in, momenteel zijn het er 1000 per week. Als
dat zo door gaat komt het dit jaar op 65.000 en het aantal loopt nog op.



Dhr. Salverda
Dhr. Schuitemaker

Gebeurt alles met Rijksgeld?
Ja, daarom kan het ook op deze manier, de locatie Doggershoek is eigendom van
de staat, ze krijgen dus geen geld van de gemeente.
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Dhr. Roggeveen



Dhr. Schuitemaker



Mevr. Dol
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Mevr. Alders
Dhr. Schuitemaker
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Dhr van Dongen
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Dhr. Van der Maas
Dhr. Schuitenmaker
Mevr. Stins
Dhr. Schuitemaker



Dhr. Salverda

Spreekt de wens uit dat hij hoopt dat de Helderse ondernemers mee mogen
dingen in de aanbesteding.
vertelt dat hij verwacht dat het huidige AZC binnen 5 jaarverbouwd moet worden of
gesloopt wordt en er nieuwbouw voo iIn de plaats komt, omdat de locatie niet
meer aan de huidige eisen voldoet.
Vraagt of het Robin Hood College onder vluchtelingen hulp valt of is het een
onafhankelijke organisatie die geen subsidie krijgt?
het is een onafhankelijke organisatie, het voordeel hiervan is
dat ik alles kan zeggen wat ik wil zeggen, het nadeel ervan is het ontzettend veel
geld kost.
Is het een landelijke organisatie?
We zitten veelal in de kop van Noord Holland, soms een uitstapje naar regio
Den Haag.
Focus zou moeten liggen op onderwijs, het reguliere onderwijs maar ook het ROC
zou hierin betrokken moeten zijn.
De staat is hier terughoudend in vanwege de taal barrière, momenteel hebben de
mensen geen dag besteding. De wens is dat de mensen een leefbaar inkomen
kunnen genereren met een MBO2 opleiding.
Of goed opgeleid terug naar eigen land, maar de politiek staat hier dus niet voor
open.
Het Robin Hood College is nu sinds 2010 bezig om jongeren te helpen, het blijft
lastig op veel fronten. Scholen aan Zee en het ROC nemen de jongeren niet aan
vanwege een taal achterstand, terwijl deze zelfde jongeren wel onder de
leerplicht vallen. Hierin ligt het frustrerende van het geheel.
Heeft de toestroom straks gevolgen voor de wijk Tuindorp?
Nee hoor, het is ook niet dat Den Helder de enige locatie is waar deze mensen
worden onder gebracht, er is een convenant waarin staat dat iedere gemeente
verplicht is om deze mensen op te vangen
Vertelt dat toen het eerste AZC hier gevestigd werd, er ook weerstand en vooral
angst was. We zijn toen nog eens op bezoek geweest bij een ander AZC. Nu na al
die jaren is het reuze mee gevallen, bijvoorbeeld hier in de speeltuin is het
gemeengoed geworden, de kinderen zijn onderdeel geworden van onze
samenleving. Het heeft nu dan toch ook een voordeel omdat de Tuindorpschool
geld krijgt om de school op te knappen.
Voor hoeveel mensen is er plek?
Er zijn 363 plaatsen.
Hoelang verblijven mensen hier?
Er zijn erbij die hier al vanaf het begin zitten, dit heeft te maken met de leeftijd
van het kind. Bijvoorbeeld wanneer bij plaatsing het kind 1 jaar oud is dan heb je
recht op 17 jaar.
Wanneer je mensen opleid kunnen ze ook een bijdrage leveren aan de
maatschappij.

Dhr. Van Dongen bedankt menneer Schuitemaker voor zijn komst en de informatie
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6. Presentatie wijktoezichthouders project Tuindorp
Mevrouw Hamerslag neemt het woord:
In eerste instantie zou de coördinator van dit project Dhr. Beglinger deze presentatie voor zijn rekening
nemen, maar hij is verhindert door een overvolle agenda, aangezien ik betrokken ben bij dit project en
hieraan ook deel neem heb ik het op me genomen deze presentatie nu te doen.
Het wijktoezichthouders project is een samenwerking tussen de gemeente en woningstichting, en valt onder
het wijk convenant, dit project loop al een aantal jaar in Nieuw Den Helder en sinds 1 jaar ook in de wijk
Tuindorp, het aantal toezichthouders staat nu op 10.
Het project heeft alles te maken met burgerparticipatie, het doel is om saamhorigheid in de wijk te
bevorderen en bewoners in de wijk te stimuleren meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun
leefomgeving en dit niet alleen een taak te laten zijn voor de gemeente.
Het woord toezichthouder zegt het eigenlijk al, het is voornamelijk toezicht houden en het voorts melden van
zaken die opvallen in het wekelijkse overleg met de gemeente en woningstichting, dit kan zijn het melden van
dakpannen die los liggen, putdeksels die missen, stoeptegels die voor onveilige situaties zorgen,
straatverlichting wat defect is tot het melden van gedumpt afval.
Een aantal toezichthouders hebben het nog serieuzer opgepakt en zijn zelfs bezig met een grote schoonmaak
actie door de wijk, zoals de helpende hand toe steken bij onkruid bestrijding, het vegen van stegen en zelf het
leeg halen van putten.
Het is op dit moment zo dat de gemeente voor het onderhoud openbare ruimte in Den Helder niveau basis
hanteert, maar dit wordt eigenlijk niet behaald waardoor er een flinke achterstand is.
Voor wat betreft de wijktoezichthouders valt het opruimen van afval en het verwijderen van onkruid niet
onder hun takenpakket, maar we hopen dat door het een aantal keer te doen, de bewoners van Tuindorp te
kunnen prikkelen om in te haken en het netjes te houden, de insteek is dat door het op te ruimen je mogelijk
ook een ingang hebt om mensen aan te kunnen spreken om het een volgende keer zelf te doen.
 Dhr. Roggeveen
 Mevr Hamerslag

 Dhr. Van Dongen

Hoe zit het met particulieren, bewoners met een eigenhuis,
vallen die ook onder deze zorg?
Het is in principe een project wat een samenwerking is met
woningstichting, maar er wordt zeker wel geholpen wanneer er
een situatie is ontstaan als het een koophuis betreft, het gaat
immers de hele straat aan wanneer het onkruid tot kniehoogte
staat, zaait dit ogenblikkelijk uit door de gehele straat.
Het gaat om het maken van keuzes, laat je het voor wat het is
of zeg je tegen de mensen van dit is de laatste keer dat we het
doen, volgende keer is aan u, maar het is ook zeker iets voor de
politiek om op te pakken.
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Mevr. Hamerslag



Dhr. De Ridder

Wat ik heb begrepen heeft de gemeente nu een achterstand op
niveau basis en heeft het nieuwe coalitie in ieder geval de intentie dit
niveau te borgen, en niet alleen voor de binnenstad maar ook voor de
rest van Den Helder.
Maak de stad aantrekkelijker door het groen beter te onderhouden.

(er worden wat foto’s gepresenteerd om een kleine impressie te geven van waar de toezichthouders ongeveer mee bezig zijn)

Pauze
(er wordt voor gekozen om eerst het rondje deelnemers te doen en hierna de presentatie ontmoeting in het groen)

8. Rondje deelnemers














Mevr. Postma

Komt met het idee , om te bekijken of het mogelijk is om in buurthuizen computers te
plaatsen, waar buurtbewoners dan bepaalde zaken online kunnen regelen.
Het is vandaag de dag zo dat het hebben van een PC geen luxe meer is maar een
noodzaak, dit omdat veel zaken nu enkel online geregeld kunnen worden denk daarbij
aan een DigiD/UWV e.d. Niet iedereen heeft nu eenmaal de financiële middelen om een
computer aan te schaffen of om een internet abonnement af te sluiten. Tevens is het
idee om met name ouderen computer/internet les te geven.
Mevr. Stins
Oppert dit eens neer te leggen bij het buurtcollectief
Mevr. Alders
In Ten Anker is een internetCafé en er zijn ook mensen die kunnen helpen bij het
bedienen van een computer, er is inderdaad een bepaalde noodzaak zeker m.b.t.
het UWV.
Mevr. Hamerslag Ik heb van de week met mevrouw Postma over haar idee gesproken, en ik gaf haar
het advies om deze vraag vanavond hier neer te leggen, om te zien of er draagvalk
voor is om dit in de buurthuizen op te gaan zetten, en of de wijkvertegenwoordigers
dit kunnen polsen in hun wijk of er ook vrijwilligers in hun wijk zijn die dit willen en
kunnen gaan doen.
Dhr. Van der Maas Locatie moet geen probleem zijn, het zou in de buurthuizen gerealiseerd
kunnen worden, mogelijk PC,s vanuit de gemeente? En begeleiding door vrijwilligers.
Mevr. Stins
Oppert het Oranjefonds.
Mevr. Alders
Computerles zal in de vorm van maatwerk gegeven kunnen worden, dus geen cursus
maar puur op wat wil men leren en waarbij heeft diegene begeleiding nodig.
Mevr. Popma? Of Mevr de Vries?
Onderschrijft dat inschrijven UWV maar ook het solliciteren inderdaad tegenwoordig
online gaat, voor wat betreft vrijwilligers zouden buurthuizen eens bij de vrijwilliger
centrale kunnen informeren, of het ROC en de Bolster.
Dhr. De Ridder Verteld dat hij een rondje door de Indische buurt heeft gemaakt met Dhr. Greijdanus
En Dhr. Van der Maas en hij heeft een idee om op grond van de Woningstichting in de
Balistraat een speeloase te realiseren.
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Mevr. Hamerslag Verteld dat er eind mei een “Witte voetjes” actie door de wijk Tuindorp is
gehouden, en dat daarbij 35 voetjes zijn uitgedeeld, dit is redelijk veel, toch zijn er in de
wijk vrij weinig meldingen van inbraak, volgens mij gaat de gemeente nu bekijken
hoe er aansluitend een informatie avond georganiseerd kan worden.
Dhr. Van der Maas Legt uit dat er gekeken wordt om ergens in de herfst een datum te prikken
om dan in één van de buurthuizen binnen de Linie een informatie avond te organiseren.
Mevr. Stins
Verteld dat ook het project kinderparticipatie steeds meer vorm krijgt, bijvoorbeeld
bij buurthuis de beuk in de vorm van een speeloase.
En de gemeente neemt straks wanneer het Jantje Beton Project klaar is, (het plein in de
Sluisdijkbuurt is namelijk bijna afgerond) dit plein op in hun beleid.
Dhr. De Vries
Wil een positief geluid kwijt m.b.t. het wijk team van dhr. Van Dongen, hijzelf helpt
hieraan mee om de wijk Visbuurt op te ruimen, hij woont met veel plezier in deze wijk.
Mevr. Kolsteeg Haalt aan over diverse speelvoorzieningen die eerdaags geplaatst gaan worden,
zoals: Anjelierstraat/Florastraat en Chrysanthof. En ook het Louisehof verloopt
voorspoedig, het streven is om dit in medio September in te richten.
Dhr. Van Dongen Heeft begrepen dat het voor wat betreft de stank in het Louisehof is op
gelost. De bewoners hadden gelijk het stonk er enorm en ze hadden daardoor flinke
overlast van vliegen, er bleek een afsluiting te missen bij een put op het riool en die
is er nu geplaatst.
Dhr. Salverda
Vraagt hoe gaat het Wijkplatform het in de toekomst nu doen, is het de bedoeling
dat het platform alle buurthuizen binnen de linie aan doet?
Zo ja dan zou hij graag bij de volgende keer ook het nieuwe college uitgenodigd
zien.
Dhr. Van Dongen Beaamt dat dit inderdaad de bedoeling is.
Mevr. Alders
Geeft even een update over het project de bewegingstuin in het Timorpark.
Dit betreft een fitnesstuin, de gemeente heeft een plek aangewezen in het park
en er is een fabriek gevonden voor de apparaten, er is een deel wat puur om beweging
gaat, gedacht wordt aan ongeveer 10 apparaten, maar er is ook een deel voor
ontmoeting denk dan aan een plek met een dam/schaakbord.
Het plan heeft even op een laag pitje gestaan omdat er nu andere zaken even prioriteit
waren i.v.m. de veranderingen in de zorg.
Nu wordt er druk gezocht om het geld bij elkaar te krijgen, denkend daarbij aan een
fonds, subsidies en ook het convenant.
Mevrouw Alders werkt bij Vrijwaard als welzijn coördinator, haar streven is om oudere
een gezonde levensstijl te laten behouden.
Zij probeert om bij bestaande clubs voldoende draagvalk te creëren
b.v. Peter Asselman en sportservice.
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7.

Presentatie ontmoeting in het Groen
Gehouden door mevrouw Albertha Postma, (in bijlage vind uw de tekst van de volledige presentatie)

Reacties naderhand:










Dhr. Salverda Is van dit project ook een soort van draaiboek/stappenplan zodat dit eventueel ook in
Andere wijken opgestart zou kunnen worden?
Dhr. Smit
Ik zal even uitleggen hoe wij in Tuindorp op dit idee zijn gekomen, in het pandje hier in
Tuindorp bij de jongeren opvang deden we vaak samen eten en vroegen daar dan 1 euro
per kind voor, toen kwamen we er al gauw achter dat deze éne euro al vaak teveel was,
en dat veel kinderen niet eens iedere dag een warme maaltijd of verse groenten thuis
voorgeschoteld krijgt, van hieruit ontstond het idee om in de wijk een moestuin op
te starten om dan vanuit deze tuin groenten te verkrijgen en de kinderen dit dan samen
te laten koken en op eten.
Mevr. Stins De weering ondersteunt vanuit de gemeente dit project, en er zijn hier ook sponsoren
bij betrokken, met name mevrouw Postma is hier een kei in om bedrijven te benaderen
voor een bijdrage in de ondersteuning van dit project, te denken aan; zaden, aarde
en gereedschap e.d .
Dhr. van Dongen Zou de politiek hierin ook iets kunnen betekenen, denk daarbij aan bijvoorbeeld
Aan wanneer er bomen gekapt worden om deze dan te vervangen door fruitbomen?
Dhr. Salverda Ik sluit me daarbij aan en denk dan ook aan een wijk als de Visbuurt.
Dhr. Van Dongen De Vismarkt zou een zeer geschikte plek zijn.
Mevr. Stins De pastorietuin is daarvoor ook zo een plek die hier uitermate geschikt voor is.
(Voorts refereert de groep naar andere projecten in het land)










Mevr. Dol

Denkt dat klein beginnen de beste manier is, en dan later door te trekken op andere
locaties.
Dhr. van der Maas Nodigt iedereen uit om met ideeën te komen voor plekken, en oppert zelfs een idee
van een bijen tuin, er kan veel, en daar waar het niet kan is het aan de gemeente dat
kenbaar te maken, denk daarbij aan wanneer de grond vervuild blijkt te zijn, dan is het
op die locatie namelijk niet mogelijk.
Mevr. Hamerslag De gemeente stimuleert juist initiatieven vanuit de wijk.
Mevr. Kolsteeg Naast deze moestuin houdt ontmoeting in het groen ook bijvoorbeeld in geveltuintjes
Al benoemd ze wel dat de ervaring leert dat dit met name in de binnenstad toch wat
lastiger bleek te zijn.
Mevr. Stins Dit project dingt ook mee naar een wedstrijd waarbij een geld bedrag valt te winnen
“kern met pit” in oktober wordt bekent gemaakt welk project gewonnen heeft.
Mevr. Postma Door onze facebook pagina te ‘liken’ komen wij steeds hoger in de lijst te staan dus ik
Roep iedereen op om dit voor ons project te doen
Facebook pagina

‘Buurthuis Elto. Project Ontmoeting in het groen’
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8. Sluiting
Dhr. van Dongen, bedankt iedereen voor hun komst, deze opzet is ontzettend goed bevallen, en ook om te
gast te zijn hier in de Elto.
De volgende vergadering is op 12 augustus in buurthuis Centrum, waar we dan ook voor aanvang een
rondje door de wijk zullen maken.
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