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Aan de bewoners 

 van de Van Galenbuurt 

 

 

Den Helder, 14 maart 2017 

Geachte heer/mevrouw 

 

Betrokken bewoners van de Van Galenbuurt hebben in 2015 met ondersteuning van de gemeente gewerkt aan een 

visie voor de toekomst van hun wijk. Ze zijn niet over een nacht ijs gegaan. Er is stevig gediscussieerd, een boel werk 

verzet.  De visie “Van Galenbuurt 2025” is begin 2016 in een drukbezochte buurtbijeenkomst besproken en in april 

2016 vastgesteld door, zoals de burgemeester meldde, “een zeer positieve gemeenteraad”.  

Inmiddels zijn we bijna een jaar verder. De visie gaat weliswaar over 2025, maar er is toch nieuwsgierigheid: wat is 

er tot nu toe met de visie gebeurd?  

Buurthuis De Beuk heeft in de visie Van Galenbuurt 2025 een belangrijke rol als “sociaal middelpunt van de wijk”. 

De huiskamer waar je als buurtbewoners elkaar ontmoet en het gesprek aangaat met de maatschappelijke en 

culture partners in de wijk.  Het Buurtcollectief en de buurtvereniging Piet Hein hebben dan ook de uitdaging 

opgepakt om de Visie Van Galenbuurt 2025 een stapje verder te brengen. 

Begin dit jaar is in een eerste bijeenkomst met deelnemers aan de visieontwikkeling in 2015 gesproken over de 

ambitie om gezamenlijk het traject voort te zetten en de partners aan tafel te nodigen.  

Op 23 maart willen we hier een vervolg aan geven, vandaar de uitnodiging aan u als wijkbewoner, als lid van de 

gemeenteraad, als vertegenwoordiger van de betrokken maatschappelijke organisaties.  

In de begeleidende brief van de gemeente bij het vaststellen van de notitie in 2016 werd gesproken over zaken die 

al in gang gezet waren: een wijkagenda, een verkeersplan, verbeteringen rondom de Groen van Prinstererschool…. 

Op 23 maart horen we graag hoe het er mee staat. Wij nodigen u van harte uit, om op donderdag 23 maart a.s. om 

19.30 naar Buurthuis De Beuk te komen en deel te nemen aan de discussie! 

Het tweede deel van de avond willen we bespreken hoe we van Visie 2025 kunnen komen naar Stappenplan 2025 

en een eerste aanzet daarvoor geven.    

Namens de organisatie van deze avond, 

 

Frank Angevare,  

Peter Wijnants, 

Eljo Vos-Brandjes, 


