


Mededelingen 
 
 

‘t Schapendijkje 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kruising Ruyghweg/Fabrieksgracht 
 
 
 
 
 
 

Zij zijn teleurgesteld in de behaalde resultaten en spraken hun treurnis uit over het feit dat zij vrijwel niet 
gehoord werden en hun input nauwelijks is terug te vinden in de nieuwe ingrepen die nu uitgevoerd gaan 
worden. 
 
De regiegroep van het  Wijkplatform SBDL trekt dan ook hun verantwoording (zo we die al hadden) in 
deze uitvoering volledig terug. 
 
Opsomming: 
1)  Ons verzoek om terug te gaan naar de oude situatie is niet gehonoreerd. 
2) Een rotonde of verkeerslichten te plaatsen is niet gehonoreerd. 
3) En ook het openhouden van het fietssluisje is niet gehonoreerd. 
4) De suggestie van onze kant om de zichtlijnen dmv de vluchtheuvel Fabrieksgracht tot aan de Ruyghweg 
te verlengen en te verbeteren zijn niet gehonoreerd, maar slechts  terug gebracht naar een optische 
ingreep van lijnen en vlakken. 
 
In de ogen van de regiegroep van het Wijkplatform valt het deel burgerparticipatie en behaalde resultaat 
dan ook te verwaarlozen. 
 
Namens de regiegriep WPF SBDL 
Hieronder vallen alle buurthuizen & belangenverenigingen SBDL 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Buurthuis de BEUK 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
• Educatie project ‘Ontmoeting in het Groen’ 

 
• De stad vervuild? 

        Huisvuil inzameling SBDL  
 

• Burgerparticipatie      (vanuit de burger gezien) 
 

• Buurtnieuws 
vast agendapunt voor de Buurthuizen en Belangenverenigingen 

 
• Rondje deelnemers 
 

• Verslag 24 januari 



• Educatie project  

‘Ontmoeting in het Groen’ 



• De stad vervuild? 
        Huisvuil inzameling SBDL  

>   Hoe werkt dit nu in de praktijk? 

 >  Hoe ervaren bewoners van de wijk deze verandering? 

 >  Wat verwachten wij in de toekomst van dit beleid? 

 >  Poep op de stoep? 





















Echt het bestuur 

van Den Helder 

ze voeren wat in 

zonder goed 

overleg met  de 

bewoners en ze 

doen het nog op 

ze zachts gezegd 

halfbakken ook. 

Wat straks als het 

warm gaat 

worden dan 

hebben we een 

probleem met die 

maden… komen 

ze dat ook voor je 

weg halen?.. nee 

dus wij zitten met 
het smerigheid 

Heb al 7 zakken in de schuur 
staan. Het stinkt er over. Of 
moeten we het milieu gaan 
belasten door alle  bv kip en 

vlees verpakkingen en 
andere verpakkingen met 
drink- en voedingsresten 

omspoelen met drinkwater?  

Goedemiddag! Doordat steeds meer 
afval tot het plastic afval wordt gerekend, 
neemt het aantal plastic zakken met afval 
enorm toe. Er waren perioden bij dat er 

in onze schuur wel 5 of meer plastic 
zakken onbeschermd (!) lagen 

opgeslagen. Thans is elke zak wel 
aangevreten door ongedierte; daar waar 
wij voorheen geen enkel last hadden van 

ongedierte. Er is geen enkele goede 
opslag van plastic afvalzakken mogelijk. 
Deze toestand van gedwongen onveilige 

afscheiding wordt thans zeer 
onhygiënisch. Wat zijn de mogelijkheden 

die u biedt? 

 
Ik wil ook geen afval scheiden,ik 

gooi alles in de grijze bak. Burgers 
hebben daar weer werk aan om 

het te scheiden en met alle 
werkelozen is dat misschien extra 
werkverschaffing? gewoon meer 
mensen bij hvc aan nemen als ze 

zo nodig willen sorteren 

Ik heb maar 
plek voor 1 
bak in mijn 

kleine 
postzegel 
plaatsje.. 

Gatverdamme… 
er ligt ook veel 
meer troep in 
de straat het 

begint op Italië 
te lijken 



>   Hoe werkt dit nu in de praktijk? 

 >  Hoe ervaren bewoners van de wijk deze verandering? 

>  Wat verwachten wij in de toekomst van dit beleid? 

>  Poep op de stoep? 



• Burgerparticipatie      (vanuit de burger gezien) 

Aan de hand van een aantal stellingen hoopt het Wijkplatform SBDL een 

discussie te kunnen voeren over hoe de burger Burgerparticipatie 

ervaart….o.a.: 

 
>  heeft u als burger voldoende inspraak op het beleid? … 

    en leidt inspraak tot daadwerkelijke tastbare en zichtbare resultaten?     

 >  wordt u voldoende geïnformeerd door de gemeente?... 
    (bedoeld om draagvlak te creëren/vergroten) 



 

Buurtnieuws 
 vast agendapunt voor de Buurthuizen en Belangenverenigingen 



Rondje Deelnemers 
 




