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*Verslag Wijkplatform Stad Binnen de Linie* 

 

Dinsdag 1 maart 2016 

 

Locatie: buurthuis ‘t Kraaiennest 
   Adrianus IJsbrand Kuiperstraat 15 
 

Tijdstip vergadering:  

    Inloop: 19.15 uur 

    Aanvang: 19.30 uur 

Voorzitter: Sylvia Hamerslag 

 

Agenda 

1. Opening 

Mevr. Hamerslag opent de vergadering en geeft aan dat de volgende 

bijeenkomst is in buurthuis de Elto in Tuindorp op woensdag 13 maart 2016. De 

bedoeling is dat de bijeenkomsten van WPF zullen zijn van buurthuis naar 

buurthuis en daarom mbt de dag afhankelijk zijn van hun agenda. 

 

2. Mededelingen 

Politie is niet aanwezig. Zij hebben zich vooraf afgemeld. 

 

Uitkomsten Leefbaarheidsonderzoek Koningsstraat e.o: 

Het Wijkplatform heeft in augustus  2014 de problemen die spelen in dit gebied 

onder de aandacht gebracht, en voorts is er een raadsmotie ingediend betreft 

een leefbaarheidsonderzoek in en rondom de Koningstraat en deze is door de 

raad opgepakt. De doelstelling was dus niet alleen in de Koningstraat ( 

waaronder de koffieshops)maar ook in het gebied eromheen. In de uitkomsten 

van dat onderzoek zijn ook de problemen inzichtelijk, welke door de 

plaatselijke bewoners in een vergadering in het Buurthuis op 12 aug 2014 zijn 

aangegeven.  De gemeente heeft hier en daar al actie op genomen en WPBDL 

wil graag hiervan op de hoogte en bij betrokken blijven. 
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Website wijkplatform: 

De voorzitter heeft een aantal linkjes gestuurd met de vraag wat we graag op 

de website zouden willen hebben. Graag wordt er meer input gevraagd zodat 

dit onder categorieën op de site WPBDL  geplaatst kan worden. Tevens zal dit 

op facebook worden bijgehouden. Deze pagina heeft momenteel een 

berichtbereik tussen de 8000 en 9000 met uitschieters van 13000.      

Mail: Zij die mail willen ontvangen van WPBDL, kunnen hun emailadres na deze 

bijeenkomst ter plaatse op een lijst aangeven.  

 

3. Vaststellen agenda 

Agendapunt 5 en 6 zijn betreft de volgorde in overleg omgeruild. Er zijn geen 

toevoegingen aan de agenda 

 

4. Gesprek verslag van 19 januari  

(wordt later toegezonden) 

 

5. Timorpark (fiets overlast) 

Middels een PowerPointpresentatie wordt aangegeven wat de probleemstelling van het 

Timorpark is. De fietsers, welke naar bijv. het Gemini gaan, behoren vanaf de 

Middenweg ( nabij Triade) het park in, rechts om de bosjes en dan Borneolaan op en 

vervolgens de Timorlaan op. Je moet er dus omheen. De fietser of bromfietser neemt 

deze route niet, maar neemt de korstte route, namelijk rechtdoor via het voetpad. Er 

zijn 5 ingangen ( o.a. Borneolaan/Timorlaan/Javastraat/Bankastraat) van het park die 

fietsers/bromfietsers gebruiken om hun route af te snijden. Dit tot ergernis van en 

onveilig gevoel bij voetgangers/ouderen/wandelwagens.   

  

De Belangenvereniging Indische buurt, is al een aantal jaren met deze kwestie bezig. Er 

zijn al diverse meldingen naar de wijkconciërge en wijkagent gestuurd. Vanuit de politie 

is er een actie geweest om in het park een telling te doen van de fietsers en 

bromfietsers die door ’t park gaan. (uitkomst gemiddeld 50 x per uur een overtreding). 

In nov 2015 is er door de belangenvereniging Indische buurt een brief naar het college 

gestuurd. Op 22 januari 2016 is hieromtrent nog een gesprek met afdeling verkeer 

geweest. Daarna is er geen verdere correspondentie meer geweest. 
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Inspreker: Dhr. Oudhuis, 

Er zijn verschillende metingen gedaan. Zijn mening is dat er niet op de juiste tijden en 

plaatsen deze metingen zijn gedaan. Hij geeft aan dat een functie van het pad vanaf 

Middenweg rechtdoor naar het Gemini een fietspad zou moeten worden. Dat zou een 

deel oplossen. 

 

Inspreker dhr. Zuidema Belangenvereniging Indische Buurt: 

- Hij geeft aan dat de belangenvereniging met deze kwestie al 5 a 6 jaar mee bezig 

zijn. 

- Meerdere klachten bij wijkagent en conciërge hebben geen relaas 

- Regiopolitie heeft in 2014 ( volgens de wijkagent) terug bericht dat er niets tot 

weinig aan te doen is, omdat er al duidelijk bebording aanwezig is. 

- Er is door een politieman in opleiding van 8 mei 2014 tot half juni 2014 13 x 

incognito een nauwkeurig onderzoek gedaan. Eindresultaat is  55 bewegingen per 

uur van fietsers die in overtreding waren. Dit met zelfs geuite bedreigingen van 

bedoelde fietsers/bromfietsers 

-  In voorjaar 2015 heeft dhr. Zuidema een gesprek gehad met de gemeente waarin 

werd gezegd dat de kosten voor een oplossing te hoog zijn.  

- In dec 2015 kreeg hij te horen dat er vanaf januari 2015 een conceptbrief klaar ligt 

- Hij roept nu de hulp/aandacht in van WPFBDL  

 

Antwoord wijkmanager: 

Hij herkent deels de klachten en geeft aan dat afdeling verkeer contact zou opnemen 

met de voorzitter WPSBDL. Dit is echter volgends mevr. Hamerslag niet gebeurd.  

 

Vanuit de aanwezigen komt de vraag of het fietspad, welk parallel loopt met fietspad 

langs Triade, niet als gehele fietspad kan worden aangemerkt en dan rechtdoor het park 

in. Dit is echter door de infrastructuur van het park niet mogelijk. Diverse aanwezigen 

geven allen nog wat voorbeelden als problemen aan. Meerdere ideeën zoals plaatsen 

van hekjes ( zie Parkzicht) worden geopperd. En het voetpad vanuit het Nieuwe Land 

omzetten in een fietspad en dan door trekken naar de Huisduinerweg. 

Mevr. Hamerslag geeft de wijkmanager aan, dat zij als voorzitter WP gezamenlijk met 

de BIB met afdeling verkeer in gesprek wil.  
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6. Presentatie Mantelzorg  
verzorgd door het Mantelzorgcentrum ( consulent Marianne Weel, in bijlage vind u een verkorte 

presentatie) 

Marianne Weel, Zij geeft aan dat de consulenten van Mantelzorgcentrum nu nog in  de 

Schooten Vrede en Vrijheid aanwezig zijn, maar ook steeds meer naar andere 

buurthuizen gaan ( voor bijv. familiegesprekken). 5 Jaar geleden is het overgenomen 

van de Omring. De Omring was te veel gerelateerd aan een zorginstelling en het moest 

een onafhankelijke instelling worden. Mantelzorg lijkt “gewoon doen” maar door de 

vele veranderingen heeft de zorg toch meer aandacht nodig. De definitie vrijwilliger en 

mantelzorg wordt duidelijk uiteengezet. Mantelzorg is er voor mantelzorgers en  zijn 

belast met hun naasten en vrijwilligers kiezen ervoor en willen graag anderen helpen.  In 

Nederland wordt de totale zorg door 75% gedaan door mantelzorgers. Gemeenten zijn 

per 2015 verplicht om beleid te hebben en ondersteuning te bieden t.a.v. mantelzorg. 

Alle diensten vanuit de mantelzorg zijn gratis en leveren maatzorg. Mantelzorg geeft 

ook beleidsondersteuning aan de gemeenten. Mantelzorg geeft 3 x per jaar aan 

iedereen een mantelzorgkrant uit. Deze is ook digitaal op hun site te lezen.  

Verdere informatie is te lezen op de site van WPSBL en de site van Mantelzorg.           

PAUZE 10 min 

 

7. Voorstel STADSTUINIEREN Vinkenterrein 

Dhr. Pruiksma, voorzitter van stichting buurtbedrijf Sluisdijk geeft een presentatie. 

De vraag is of er moestuinen op het Vinkenterrein kunnen worden gerealiseerd. Middels 

een plattegrond geeft Andries aan waar zijn plan komt. Dit betreft een klein gedeelte 

van het terrein. Het betreft ongeveer 9 hectare omheind door een hekwerk begroeid 

met de Hedraplant. 

Technisch:  Er zullen bovengrondse bakken (IBC-kisten) worden geplaatst. Dit vanwege 

het grondwater welk omhoog kan komen en de wortels van de planten kunnen 

aantasten. De bakken (25) zijn 70 cm hoog en 120 cm breed. Dit om de mensen in en 

rolstoel de mogelijkheid te geven te kunnen tuinieren. . Dit idee is uitvoerig getest. De 

bakken moeten door een heftruck kunnen worden verplaatst. De afwatering kan via een 

pijp naar de spoorgracht geloodst worden. Voordeel is dat het grondwaterpeil niet 

wordt beïnvloed. Er komen ook bakken voor de leerlingen van de Thorbeckeschool. 
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Hiervoor is inmiddels grote interesse. Doel is contact met de natuur en alles wat bloeit 

en groeit.  

Doelgroep zijn ouderen, mindervalide mensen, rolstoelbehoeftigen en iedereen uit de 

buurt ( niet alleen Sluisdijkstraat) en mensen uit hun ‘holen’ en eenzaamheid te halen.   

Het project wordt begeleid door vrijwilligers. Deze zullen dan ook een bak krijgen. Door 

een kleine investering van € 70.- is een bak te verkrijgen. De mogelijkheid is er om de 

groente die hieruit voortkomt, dit in samenwerking met vrijwilligers ‘gekookt’ en 

geconsumeerd kan worden in het aangelegen gebouw/werkplaats 

Ook het groene afval kan worden meegenomen en tot compost of BEKASI worden 

omgezet. Dit proces wordt door de vrijwilligers stap voor stap uitgelegd. 

     

Reacties aanwezigen:  

Er zijn reacties van 2 aanwezigen (bewoners Janzenstraat)zij zien dit plan totaal niet 

zitten. Zij geven aan bang te zijn voor overlast van geluid, stank, ratten en na verloop 

van tijd rommel. De bewoners krijgen uitvoerig de ruimte om te worden gehoord. De 

kritiek kan door dhr. Pruiksma worden weerlegd maar hij heeft zeker een luisterend oor 

en neem verder alle tips/tools en ideeën (o.a. geen verstening van tuinen) van de 

aanwezigen mee in zijn verdere uitwerking van het plan. Dit project moet nog door de 

raad worden goedgekeurd. Ook de samenwerking met de projectleiders van het idee 

van een molen ter plaatse gaat Andries niet uit de weg.    

Eerdere berichtgeving in een krant met de vergelijking van een moestuin in Nieuw Den 

Helder, is onterecht. De geplaatste foto betrof een pluktuin.      

 

8. Te gast in buurthuis ’t Kraaiennest 

Buurthuis ’t Kraaiennest wordt op een speciale wijze met hoge hoed door 

Andries Pruiksma gepresenteerd (dit omdat de oprichter van de  speeltuin en 

Schoolmeester Hoek de toevallige uiterlijke gelijkenis heeft met dhr. Pruiksma).  

De naam kraaiennest komt van vroeger, sinds 1792, waren de Pilo en Oud Den 

Helder (de kraaien) 2 vetes van elkaar, de naam Kraai komt van oud vissers en 

oud redders vandaan. 

D.m.v. een feestelijke opening op 16 april 2016, van de speeloase, worden de 

nieuwe speeltoestellen ingewijd, iedereen is van harte welkom. De 

buurtvereniging vraagt nog wat vrijwilligers voor het weekend van NL Doet op 

11 en 12 maart om het buurthuis klaar te maken voor de feestelijke opening. 
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9. Buurtnieuws 

Mevr. Postma voor Tuindorp: 12 maart zal Nl Doet in de Dahliastraat eetbaar groen 

rondbrengen. Onder begeleiding van muziek en gezelligheid kan hiervan genoten 

worden. Ook zoeken zij nog vrijwilligers. Tevens is er een kraam waar de actieflessen 

Tuindorpschoolklok gemaakt door Actief Talent te koop zijn. 

Jop Roggeveen: de gemeente is in de Visbuurt bezig hekken te plaatsen aan de 

achterzijde Maranathakerk om de hondenoverlast tegen te gaan. Verder zijn de 

voorbereidingen in volle gang voor het organiseren van de Visbuurtweek.  

Cor Theunissen:  11 maart wordt de speeltuin van het buurthuis de Overzet opgeknapt.  

 

10. Rondje deelnemers 

 

Tanja Ites inspreker van JOGG: 

Tanja legt uit dat ze met de gemeente Den Helder in opstartfase zit ( idee is in Stad 

Binnen de Linie) m.b.t. wat te doen voor jongeren ( 0-12jaar) op gewicht.  JOGG ( 

jongeren op gezond gewicht) is een landelijke organisatie. JOGG wil graag input vanuit 

WPSBL om in te kunnen spelen waar er behoefte aan is en voor wie. De speeloase, 

moestuin les in goed koken in de Visbuurt zijn voorbeelden van input. Andries geeft aan 

dat Staatssecretaris van economische zaken 11 miljoen beschikbaar heeft voor dit soort 

activiteiten. Idee is om collectief hieruit geld te genereren. 

Dhr. Hiddingh: afgevaardigde van bewoners belangenvereniging de Goede 

Rhee geeft aan dat dit nu sinds 23 januari officieel een huurdersvereniging is  

geworden. 

Leger des Heils: maakt zich zorgen over jongeren die zonder eten van huis naar 

school gaan. Het komt steeds meer voor.  

Marinus Vermooten: positief over JOGG, snoepautomaten op school meer van 

fruit te voorzien.  

Mevr. Brian: Brengt een agendapunt voor de volgende vergadering voor de 

volgende bijeenkomst aan. Het betreft een presentatie, i.s.m. Dhr. Mooij, over 

verwaarlozing van stadsmeubilair in de binnenstad. Dit zal worden 

meegenomen. 

11. Sluiting 
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Actielijst/afspraken Actienemer Datum Behandeld 
Fietsoverlast Timorpark 
Mevr. Hamerslag geeft de 
wijkmanager aan, dat zij als voorzitter 
WP gezamenlijk met de BIB met 
afdeling verkeer in gesprek wil over de 
fietsoverlast 

Belangenvereniging  
Indische buurt 
 
Voorzitter WP 
Wijkmanager 

1 maart 
2016 

Lopend 

De optie om hekjes oid te plaatsen bij 
ingang Timorpark aan de kant van de 
Borneolaan, onderzoeken/toetsen op 
haalbaarheid 
 

Wijkmanager 1 maart 
2016 

Lopend 

Versturen contactgegevens 
Mantelzorgcentrum aan de WP 
deelnemers 

Voorzitter WP 1 maart 
2016 

Afgehandeld 

Versturen contactgegevens JOGG aan 
de WP deelnemers 

Voorzitter WP 1 maart 
2016 

Afgehandeld 

Uitzoeken wie er binnen het ambtelijk 
apparaat gaat over stadsmeubilair en 
uitnodigen voor  de bijeenkomst van 
13 april as 

Wijkconciërge  1 maart 
2016 

Lopend 

    

    

    


