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Gebiedsgericht samenwerken

Definitief ontwerp april 2020
Nieuwsbrief in plaats van een inspraakavond

Ook veel complimenten!

2019

Enquéte

Het ontwerp is samen met u en de bewoners in uw buurt tot
stand gekomen. Maar.. wat nu als u het NIET eens bent met
een idee uit dit ontwerp? Via de website www.denhelder.nl/
kruiszwin kunt u doorgeven wat u niet wilt laten uitvoeren van
dit ontwerp. Omdat het ontwerp in overleg met grote groepen
bewoners tot stand is gekomen, moet uw bezwaar echt
zwaarwegend zijn. Reageren kan tot en met 31 juli a.s. We gaan
over tot de uitvoering vanaf eind 2021.

5 maart
bewonersavond

Buurtanalyse

Buurtwandeling

Ontwerpproces
voorlopig ontwerp

Gelukkig ontvingen we ook veel positieve berichten van u. Zo bent
u (zeer) tevreden over de nieuwe aanpak om samen tot een
ontwerp te komen.

In deze nieuwsbrief leest u over het Definitief Ontwerp. Dit is
het plan dat de gemeente gaat realiseren zodra het riool wordt
vervangen in Kruiszwin 3, 4 en 5.

2020

Ontwerpproces
deﬁnitieve ontwerp

Uitvoering

Niet al uw reacties konden we verwerken. Projectleider Bart van
der Willik heeft de afgelopen weken, waar mogelijk, bewoners
gebeld met uitleg waarom zijn of haar wens niet door kon gaan.
Op de website www.denhelder.nl/kruiszwin vindt u een lijst met
wijzigingsverzoeken en -antwoorden.

Toch nog op of aanmerkingen?

Aanbesteding

Donderdag 5 maart jl. presenteerden wij u het Voorlopig Ontwerp.
Daarop ontvingen we ruim 80 reacties van u! Met de meeste
opmerkingen zijn we aan de slag gegaan. Deze vindt u in deze
Nieuwsbrief als Definitief Ontwerp.

Technische
voorbereiding

Veel reacties

Op de website www.denhelder.nl/kruiszwin vindt u de
presentatie van het voorlopig ontwerp. Veel mensen vinden
het ontwerp mooi en zijn blij dat de hele buitenruimte wordt
vernieuwd en verbeterd! Hierover bent u vooral tevreden:
• Extra parkeerplekken
• De buurt wordt groener
• Alle wegen van 50 km/u naar 30 km/u zone
• Nieuwe inrichting van de straat en het groen
• De aandacht voor klimaatverandering en dat we actief aan de
slag gaan met het afvoeren van regen- en grondwater
• Betere toegang voor hulpdiensten
• Blij met de aanleg van een nieuwe steiger en verbeteren van
de speelvelden

NU NIEUWSBRIEF

Als gevolg van het Corona virus zijn alle openbare
bijeenkomsten afgelast. Deze regels gelden ook voor de
gemeente. Daarom kan de presentatie van het Definitief
Ontwerp voor Kruiszwin 3,4 en 5 niet doorgaan.
Maar het projectteam van Gemeente Den Helder ziet niet
stil. Integendeel! Met uw opmerkingen zijn wij aan de slag
gegaan. In deze nieuwsbrief leest u alles over het Definitieve
Ontwerp, inclusief de wijzigingen op het Voorlopig Ontwerp.
Alle wijzigingen in Kruiszwin 3,4 en 5 worden uitgevoerd,
zodra het riool wordt vervangen. U ontvangt een brief van
ons, wanneer dit in uw straat zal gebeuren.

2021

Klikoplaatsen voor Kruiszwin
In heel Kruiszwin worden de kliko’s niet meer op straat aangeboden.
De opstelplaatsen gaan, waar mogelijk, naar het trottoir. Op plekken
waar geen trottoir is, maken we opstelplaatsen in het stuk groen
in de buurt. Op www.denhelder.nl/kruiszwin vindt u de digitale
versie van het definitieve ontwerp. Hierop staan de opstelplaatsen
aangegeven (tip: maak gebruik van de inzoom modus).

Groene stoep bij hofje 53

Toch (extra) parkeerplekken voor
Kruiszwin 3 en 5
Uit onderzoek naar parkeren bleek niet dat er extra
parkeerplaatsen nodig waren in Kruiszwin 5. Toch vroegen
bewoners er wel naar tijdens bijeenkomsten. Samen met de
bewoners hebben we bij de Slenk ruimte gevonden voor een
aantal extra parkeerplekken. Dit worden groenparkeerplaatsen.
Ook in Kruiszwin 3 komen extra parkeerplaatsen door
fileparkeren (achter elkaar) te veranderen naar haaksparkeren
(naast elkaar). Hierdoor maken we ruimte voor meer plekken.
Verder zijn er samen met bewoners nog extra plekken in het
groen gevonden. Ook dit worden groenparkeer-plekken.

Niet ﬁetsen maar vogels!
In Kruiszwin 3 wordt een stukje fietspad veranderd in alleen
voetpad. De reden is dat het voor fietsers en voetgangers een
onveilige situatie was. Waar het fietspad wordt onderbroken,
komt bosschage. Zo voorkomen we dat het fietspad alsnog wordt
gebruikt als doorsteek. De bosschage wordt zeer waarschijnlijk
één of meerdere prikkelbosjes, waarin vogels kunnen verblijven.
Dit was een specifieke wens van Vogelwerkgroep Den Helder
(VWG Den Helder).

De verharde, brede stoep bij hofje 53 wordt straks een
groenstrook met beplanting. De beplanting voorkomt dat
automobilisten over de ‘stoep’ zullen rijden. Bovendien maakt
deze groene stoep het straatbeeld aantrekkelijker.

Ontwerp speelvelden in 3 en 5
door ‘professionals’
We ontvingen vragen van betrokken (groot-)ouders: hoe zit het nu
met die speelvelden die vernieuwd worden? Welnu, daarvoor willen
we aan de slag met de jongere bewoners van Kruiszwin! Eind 2020
benadert ons projectteam kinderen in Kruiszwin. We vragen
de kinderen tot 11 jaar op een interactieve manier wat zij graag
willen op de grote speelvelden bij Kruiszwin 3 en 5. Wij hebben
natuurlijk en avontuurlijk spelen voor ogen. Maar wellicht wil de
Kruiszwin-kroost wel iets heel anders... De gezinnen met kinderen
tot 11 jaar worden hier eind 2020 over geïnformeerd en uitgenodigd.

Struiken voor zon
In het voorlopig ontwerp was in de straat Kruiszwin 33 smalle
opgaande bomen getekend. Een aantal bewoners voorzagen
verlies van rendement van hun zonnepanelen. Om de straat
toch te vergroenen, is hier gekozen voor de planten van lagere
struiken in plaats van bomen. Dit is ter hoogte van de nummers:
3318 t/m 3310 en 3309 t/m 3305.



Dit komt er

zeker

Tijdens de bewonersbijeenkomst is veel gepresenteerd waarop geen
commentaar is gekomen. De volgende zaken zullen we zeer zeker gaan
realiseren vanaf 2020:
• Een herkenbare, groene entree
• Doorsteek voor hulpdiensten, zodat deze sneller ter plaatse zullen zijn.
• Een vernieuwde vissteiger
• Rijden in de wijk gaat van 50 naar 30 km/u. Daarvoor leggen we drempels
en plateaus aan. Bovendien wordt het asfalt vervangen door klinkers.
• Nieuw riool zuinig met hemelwater
• Groener, fraaier en klimaatbestendig

Meld u aan!
Wilt u een waterton of geveltuin? Een groene heg voor uw
kliko? Of een plant in ruil voor een tegel? In verband met de
inkoop van planten en materialen zien wij uw aanmelding
graag tegemoet! U kunt zich opgeven tot en met 31 juli a.s.
via de website www.denhelder.nl/kruiszwin

Kies voor een geveltuin
Niet elke woning heeft een voortuin, maar een gevel
direct aan de straat. Ook deze bewoners kunnen kiezen
voor meer groen op straat. Namelijk met een geveltuin!
Een geveltuin is een strook beplanting direct tegen de
gevel aan. De beplanting krijgt u van ons! De geveltuin
wordt onderhouden door de bewoner van dat huis. Voor
de aanleg wordt voor de gevel van het schuurtje een
smalle strook bestrating verwijderd. De vrijgekomen
ruimte wordt voor de planten geschikt gemaakt.

De geveltuin kan worden ingezet voor het
verfraaien van de voorgevel van het huis of de straat. Maar
ook als natuurlijke afscheiding van de opstelplaats van kliko’s
voor een schuurtje bij een woning. De gemeente biedt een
kant en klare heg aan die u als groene afscheiding voor
de kliko kan planten. Heeft u geen voortuin en wilt u een
geveltuin? Dan kunt u zich tot en met 31 juli a.s. opgeven
via www.denhelder.nl/kruiszwin. Daar vindt u tevens meer
informatie. Onze medewerkers informeren u over het
aanleggen van de geveltuin!

Help mee aan het vergroenen
en klimaatbestendig maken
van Kruiszwin
Het weer wordt extremer, ook in Nederland. Soms
regent het hard en veel. Andere keren wordt het juist
warm en droog. Help mee en maak Kruiszwin klaar voor
deze veranderingen! Meer groen in plaats van stenen
zorgt voor verkoeling én zorgt ervoor dat regenwater
eenvoudig weg kan lopen.

Doet u mee?

Dan helpen wij ú met het vergroenen van
uw stukje stoep of tuin!

Wat doet de gemeente?
Gemeente Den Helder werkt aan een groener en
klimaatbestendiger Kruiszwin voor u. Dit is wat wij zeker
zullen uitvoeren vanaf eind 2021:
• Een nieuw riool, dat zuinig omgaat met regenwater.
• Dit riool staat in contact met het grondwater en met
het oppervlaktewater. Er mogen geen chemische of
verontreinigende stoffen in dit water komen. Daarom mag
u straks op straat nog wel uw auto wassen, maar niet
meer met shampoo.
• Aanleg en behoud van zoveel mogelijk groen in de wijk.
Bomen en groen werken verkoelend.
• Asfalt wordt vervangen door klinkers. Het regenwater
infiltreert door de voegen van de klinkers.
• Met groene parkeervakken loopt regenwater de bodem in.
• Aanleg van zogenaamde ‘wadi’s’; een (beplante) greppel
in een gazon. Overtollig regenwater loopt hierin weg.
Het kan even blijven staan, daarna zakt het langzaam de
bodem in. Dit ontlast het riool van (teveel) regenwater.

Korting

In de eerste Nieuwsbrief schreven we uitgebreid hierover.
Kijk op www.denhelder.nl/kruiszwin

op een regenton
U heeft al een koele en groene (voor-)tuin? Fantastisch!
Ook voor u hebben we een leuke verrassing. Met een
korting-bon kunt u een regenton naar keuze aanschaffen.
Hiermee houd u uw tuin groen met het regenwater van het
dak. Lees er meer over – en meld u aan - op
www.denhelder.nl/kruiszwin

Spelregels waardebon regenton
1. De gemeente verstrekt maximaal één waardebon per
huisadres Kruiszwin 3, 4 of 5;
2. De waardebon is alleen te gebruiken voor de aanschaf
van een regenton en aansluitingen;
3. De bewoner verplicht zich bij gebruik van de bon tot
gebruik van de regenton in de tuin van de eigen woning
en tot het aansluiten van de regenton op de daar
aanwezige regenpijp;
4. De waardebon is niet inwisselbaar voor geld en blijft
maximaal 2 jaar geldig vanaf moment van uitgifte.

Doe mee aan Operatie Steenbreek

Veel mensen kiezen voor stenen in de tuin, omdat ze
denken dat dit voor weinig onderhoud zorgt. Uit onderzoek
blijkt dat tuinen met veel verharding en dode materialen
net zoveel onderhoud met zich meebrengen als groene en
natuurlijke tuinen. Dit komt omdat er relatief veel te wieden
en te ‘poetsen’ is.
Onder het motto ‘Tegel eruit, Plant erin’ verleidt Gemeente
Den Helder bewoners in Kruiszwin 3,4 en 5 om te ‘ontstenen’.

Daarvoor organiseren we in de herfst een ‘Steenbreek-dag’:
een dag waarop bewoners een gratis plant krijgen, in ruil voor
een tegel uit eigen tuin. In verband met de inkoop van planten,
verzoeken wij u dat u zich opgeeft voor Operatie Steenbreek.
Dit kan via de website www.denhelder.nl/kruiszwin Dat kan
tot uiterlijk 31 juli 2020. Deelnemers ontvangen nader
bericht in het najaar. Voor informatie en tuintips kunt u
nu al kijken op de website van Operatie Steenbreek
https://www.operatiesteenbreek.nl/

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen
Ten opzichte van het Voorlopig Ontwerp, zijn dit de belangrijkste wijzigingen in
het Deﬁnitieve Ontwerp.

Legenda
Rijweg
Trottoir
Speeltoestel
Gras
Hoog groen

5
4

Fietspad
Grasbetontegel

2

Vaste planten
Steiger

1

Bestaande boom
Nieuwe boom
Drempel / plateau
Wadi
(Verwachte) laadpaal
Vogelbosje
Kliko opstelplaats

30
ZONE

5
3

