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De Schooten in 2030
Hoe vindt u het om te wonen, werken en leven in De Schooten?
Het winkelcentrum SchootenPlaza, De Boerderij, De Nollen, het Schooterduin- en het Rehorstpark en de wielerbaan... De Schooten
is een mooie én bijzondere wijk in Den Helder. Hoe is het voor u om er te wonen? Wat is goed en moeten we zo houden?
Wat zou er beter kunnen? Dat willen we graag van u horen!
Dit najaar gaan we met inwoners, ondernemers en sociaal
maatschappelijke partijen in gesprek over de toekomst van
De Schooten. Dit is de basis van de toekomstige omgevingsvisie
voor uw wijk. Begin dit jaar voerden we al gesprekken met een
actieve groep inwoners van De Schooten. Op basis daarvan
hebben we een vragenlijst opgesteld. Wilt u ook meepraten
over uw wijk in 2030? Graag! Vul dan de enquête in. U vindt
de enquete op https://www.denhelder.nl/deschooten, op de
Facebookpagina deschooten/boatex en op ingesprek.denhelder.nl
U kunt ook via de QR code de enquête
invullen. Richt uw camera op de QR-code
en scan de code door op de camera-knop
te drukken. Probeer uw smartphone goed stil
te houden en pas te drukken als de QR-code
goed zichtbaar is (de camera moet scherpstellen op de QR-code).
Nu verschijnt de link waar de QR-code naar verwijst in het scherm.
Samenwerken aan een omgevingsvisie
Samen met u, willen we de omgevingsvisie 2030 voor De Schooten
gaan ontwerpen. Een omgevingsvisie is een toekomstbeeld
waarmee we laten zien hoe een wijk er over tien, twintig jaar
uit kan zien. Met de omgevingsvisies voor de wijken geven
we sturing aan hoe we Den Helder willen ontwikkelen. Dat
toekomstbeeld gaat over de fysieke leefomgeving; het gaat
om alles wat we buiten zien en wat nodig is om te kunnen

leven, wonen, werken, leren en ontspannen. Daarbij zoeken
we de verbinding met onderwerpen als klimaat en gezondheid.
Zo’n omgevingsvisie is eerder gemaakt voor Huisduinen en
Julianadorp. Dit jaar volgen De Stelling, Stad binnen de Linie,
Nieuw Den Helder en dus ook De Schooten. Meer informatie over
de omgevingsvisie vindt u op www.denhelder.nl/denhelder2040.
Planning
Ons doel is om eind van dit jaar een ontwerp omgevingsvisie
klaar te hebben. Daarvoor gaan we eerst in oktober/november
2021 de resultaten van de enquête bespreken met alle
belanghebbenden (bewoners, ondernemers, instellingen,
organisaties in De Schooten). Hoe we dat gaan doen hoort u
nog. In het eerste kwartaal van volgend jaar moet de definitieve
omgevingsvisie klaar zijn.

Praat mee, bijvoorbeeld via ingesprek.denhelder.nl
Door met elkaar in gesprek te gaan, weten we als gemeente
beter wat u als inwoner en/of ondernemer belangrijk vindt.
Meepraten en -denken kan ook door eens aan te schuiven bij
de buurtlunch in SchootenPlaza. Wilt u alleen volgen wat er
allemaal gebeurt? Houd dan de digitale informatieschermen in
SchootenPlaza in de gaten. Ook op onze Facebookpagina leest
u wat de stand van zaken is. Een andere mogelijkheid is dat u
zich aanmeldt bij ingesprek.denhelder.nl
Ingesprek.denhelder.nl is een digitaal platform voor inwoners,
ondernemers en organisaties. Op dit platform gaan we met
elkaar in gesprek over projecten in onze gemeente. Dit kan op
verschillende manieren. U kunt bijvoorbeeld uw mening geven
over voorstellen van de gemeente. Bij sommige projecten kunt
u ook zelf ideeën inleveren. Om dit te kunnen doen moet u zich
wel eerst even registreren.

Heeft u de
informatieschermen
al gezien?

Welke ontwikkelingen spelen in De Schooten?
Op verschillende vlakken zijn we al bezig met het verbeteren van De Schooten. Hieronder leest u een beknopt overzicht
van de ontwikkelingen en lopende projecten in uw wijk

Wegwerken
achterstallig onderhoud
Medewerkers van de gemeente hebben een wandeling gemaakt
door het centrum van De Schooten. Zij zijn op zoek gegaan naar
achterstallig onderhoud om snel en eenvoudig een verbeterslag te
maken. Een resultaat is; we gaan het rode hekwerk aan de kopse
kant van de parkeerplaats Baljuwstraat verwijderen. De oude
beplanting vervangen we voor bloeiende planten.

Vijver Heiligharn
Er is sprake van stankoverlast. Een mogelijke oplossing kan
het aanbrengen van natuurvriendelijke oevers aan de noord
en oostzijde van de vijver zijn. Op die manier verbetert de
waterkwaliteit. Bijkomend voordeel: natuurvriendelijke oevers
krijgen een vriendelijkere uitstraling. Deze mogelijkheid
onderzoeken we op dit moment.

Schout- en Schepenenbuurt
In deze buurt start binnenkort aannemer Faber uit Bolsward met het uitvoeren van het project ‘Toekomstbestendig maken Schouten Schepenenbuurt’. Dit betreft onder andere het vervangen van riool, herinrichten van de openbare ruimte (aanbrengen 30 km
zone) en nieuw groen. De plannen zijn uitgewerkt in de ontwerptekening Schout- en Schepenenbuurt (pdf). Deze is te vinden op de
gemeentelijke website, www.denhelder.nl/schoutenschepenenbuurt

Het Van der
Vaartplantsoen
Wij onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het
plantsoen te verfraaien. Zo willen we de plek rondom de
Gastronoom opknappen, de verharding aanpassen tot een
knus terras en bomen planten langs de Torplaan.

Sociaal wijkteam
In sociale wijkteams werken hulp-, zorg- en dienstverleners van
verschillende organisaties met elkaar en met de inwoners samen.
Met korte lijnen organiseren zij wat nodig is om samen een
lastige situatie of probleem op te lossen. Denk aan jeugdzorg,
huishoudelijke hulp, vervoer of een rolstoel. In De Schooten zijn
medewerkers van Mee & De Wering, vrijwilligers van Humanitas,
Jeugd en gezondheid en wijkverpleging actief. Daarnaast wordt
er samengewerkt met de wijkagent, wijkconciërge en de
wijkhandhaver. Zij houden spreekuur in De Boerderij. Ook het
sociale wijkteam gaat zich in de Boerderij vestigen. Wanneer
precies, hangt af wat er mogelijk is als alle corona-beperkingen
zijn opgeheven.

Omdat ook scholen en team Sportservice dit plantsoen gebruiken,
blijven de speeltoestellen, basketbalpaal en doeltjes staan.

Kenniswerkplaats

Parkeerplaatsen
Heiligharn
Winkeliers van SchootenPlaza geven aan dat er onvoldoende
parkeerplaatsen zijn voor bezoekers van het winkelcentrum.
Dit hebben we onderzocht. Uit dit parkeeronderzoek blijkt
dat de parkeerdrukte op sommige momenten hoog is. Door het
anders in te richten is het mogelijk om de parkeerdruk op
het bestaande parkeerterrein Heiligharn te verminderen.
Daarnaast kan zo de toekomstige extra parkeervraag in het
gebied worden opgevangen.

De kenniswerkplaats wordt komend najaar gevestigd in het
voormailige pand van Trekpleister in het winkelcentrum
De SchootenPlaza.
In De Schooten start half september een kenniswerkplaats.
Studenten gaan met uw wijk aan de slag! Samen met
bewoners, bedrijven, overheden, maatschappelijke
organisaties gaan zij op zoek naar oplossingen voor
ingewikkelde vraagstukken. Voorbeelden zijn vraagstukken
zoals: wat is er nodig voor een groene en klimaatadaptieve
inrichting van de wijk? Hoe pak je armoede aan?
Eenzaamheid? Wat is er nodig om het woongenot te
vergroten? Hoe kunnen burgerinitiatieven voor nu en in de
toekomst worden verbonden met visie vanuit de gemeente?
Het Wijkplatform De Schooten heeft samen met de gemeente
ervoor gezorgd dat deze werkvorm tot stand is gekomen.
In het proces van het ontwerpen van een omgevingsvisie is er
een nauwe samenwerking met de kenniswerkplaats.
De tekeningen voor de herinrichting van de parkeerplaatsen
Heiligharn moeten nog verder uitgewerkt worden. Zodra alles
op detailniveau is verricht zoeken we een aannemer voor de
uitvoering van de werkzaamheden.

Vragen, informeren
en meepraten

Station Zuid
De directe omwonenden en andere belanghebbenden
van station Den Helder Zuid zullen wij apart informeren
over de actuele ontwikkelingen in dit project.

Via een (nieuws)brief houden we u op de hoogte van de
ontwikkelingen in uw wijk. Maar houd ook onze website
www.denhelder.nl/deschooten in de gaten! Volg Facebook
deschootenboatex, ingesprek.denhelder.nl en de digitale
informatieschermen in SchootenPlaza.
Heeft u nog vragen of tips? Neem contact op met
Jacqueline Sarton (wijkmanager De Schooten),
Nancy Hoffman (wijkconciërge) of Chantal Tatipata
(projectleider omgevingsvisie) via telefoonnummer 140223.

