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Samen met U gaan we Kruiszwin aanpakken!

Bewoners benieuwd naar verbeterplannen Kruiszwin

Donderdag 5 maart jl. organiseerde de gemeente
Den Helder de bewonersavond in het MFC Julianadorp.
Daar presenteerde de gemeente het voorlopig ontwerp
van de verbeteringen in de openbare ruimte in Kruiszwin.
Bewoners mochten hun reactie geven.

∞
∞
∞
∞
∞

Verbeteringen voor de buurt.

Verder stelden bewoners voor:
∞ Parkeerplaatsen bestraten met waterdoorlatende bestrating;
∞ Natuurlijke materialen gebruiken voor speel- of
belevingstuinen.

2019

Enquéte

Geef uw mening!

2020

Ontwerpproces
deﬁnitieve ontwerp

Uitvoering

Aanbesteding

Technische
voorbereiding

2 april
bewonersavond

Heeft u de bijeenkomst gemist en wilt u toch het ontwerp
zien? Of wilt u alsnog uw mening geven? Ga naar de website
www.denhelder.nl/kruiszwin. Daar vindt u de presentatie
van het ontwerp met alle afbeeldingen. Reageren kan tot en
met zondag 15 maart a.s.
5 maart
bewonersavond

Buurtanalyse

Buurtwandeling

Ontwerpproces
voorlopig ontwerp

Voor alle wijken maakt de gemeente Den Helder plannen
voor de toekomst. Daarin pakken we ook bestaande en
toekomstige problemen in de buurt aan. Denk bijvoorbeeld
aan veranderingen in het klimaat, het verbeteren van groen
en biodiversiteit en het toegankelijk houden van de openbare
ruimte voor mensen van alle leeftijden. Sinds 2019 zijn we in
Kruiszwin 3, 4 en 5 aan de slag. Hiervoor maken we plannen
samen met u, de bewoners. Tijdens de buurtwandelingen,
gesprekken en met de enquête gaf u aan wat u zou willen
(laten) verbeteren aan uw wijk. Het voorlopig ontwerp geeft
oplossingen voor deze problemen:

Overlast hardrijders;
Weinig parkeerplaatsen;
Verzakte bestrating;
Onderhoud openbaar groen;
Overlast hondenpoep;

2021

Kom naar de presentatie van het definitief ontwerp.

Vanaf maandag 23 maart inventariseert het projectteam van de gemeente Den Helder al uw opmerkingen.
Deze worden zo goed mogelijk verwerkt in het definitief ontwerp.

Donderdag 2 april a.s. presenteert het projectteam dit definitieve ontwerp.
U bent vanaf 19.00 uur welkom in het MFC Julianadorp, Middelzand 3504.
Vinden de meeste inwoners van Kruiszwin dit ontwerp een goed voorstel? Dan gaat gemeente Den Helder dit
ontwerp inplannen, inkopen en laten uitvoeren. De uitvoering van het ontwerp gebeurt in 2021 en 2022.

Kijk op www.denhelder.nl/kruiszwin
∞ Voor de volledige presentatie van het Voorlopig Ontwerp
∞ Met nog meer afbeeldingen
∞ Geef uw mening. Wat vindt u mooi? Wat mag anders en hoe?
∞ Meld u aan voor een regenton, geveltuin of
voor Operatie Steenbreek

EEN GRATIS PLANT*

We zien u graag op 2 april a.s. 19.00 uur MFC Julianadorp
voor het definitieve ontwerp.
*Tegel eruit Plant erin

Herkenbare entree 
De entree van Kruiszwin is straks duidelijk herkenbaar
en groener. Aan beide zijden komt een grote boom, met
daaronder een gazon met bloembollen. Aan de achterzijden
van de schuttingen komt groen, waarbij we rekening houden
met de uitgangen. Ook rondom het elektriciteitshuisje komt
groen. Zo wordt de entree aantrekkelijk en herkenbaar.

Hulpdiensten sneller ter plaatse
Nu kunnen hulpdiensten als politie, brandweer en ambulance
alleen de wijk in via de entree. Er komen twee extra
toegangspunten voor hulpdiensten via de fietspaden.

Extra parkeerplekken voor 3 en 4
Het is gelukt: we kunnen 39 extra parkeerplaatsen maken
in Kruiszwin 3 en 4. Dit kan o.a. door schuin inparkeren en
extra parkeerplekken rondom groene ruimten. De nieuwe
parkeerplekken worden zoveel mogelijk waterdoorlatend.

Aantrekkelijker spelen
De wens bestaat voor meer (betere) speelruimte voor jonge
bewoners in Kruiszwin. Daarom willen we de twee grote
speelvelden opknappen. De velden krijgen een nieuwe
inrichting met verhogingen en verlagingen. Dit maakt de
omgeving speels en uitnodigend en ook een goede maatregel
voor het klimaat en opvang van regenwater (Lees ook:
‘Kruiszwin groener, fraaier en klimaatbestendig’ op de
achterzijde). In 2021 vragen we de jongeren in Kruiszwin
wat zíj aantrekkelijk vinden. Op basis daarvan richten we de
beschikbare speelruimte in. De huidige speeltoestellen in de
hofjes blijven staan.

Vissteiger vernieuwd
Bij de nieuwe vissteiger kan men met een bootje het water
op. Bij de vijver komen twee bankjes. U vindt de afbeeldingen
op www.denhelder.nl/kruiszwin (Kijk bij: Presentatie
Voorlopig Ontwerp).

Wat kunt u zelf doen?
Kruiszwin is gebouwd in een tijd dat niet elk huishouden
in het bezit was van een auto. Dat was toen zo. Nu zijn
er ondernemers met bedrijfsbusjes, tweeverdieners met
leaseauto’s en gezinnen waarvan volwassen kinderen
langer thuis wonen. Met als gevolg dat soms 2, 3 of zelfs
4 auto’s per huishouden zijn. Gemeente Den Helder
kan dit niet voor u veranderen. Wel geven we tips voor
mensen die hun auto graag in de buurt hebben:
∞ Parkeer in uw eigen voortuin (indien beschikbaar).
Met een waterdoorlatende steen heeft u een stabiele
ondergrond. Regenwater vloeit de bodem in. Houdt uw
voortuin verder liever groen.
∞ Houdt rekening met uw buren. Gebruik geen
invalidenplek als u daarop geen recht heeft.
∞ Beperk gebruik van parkeerruimte tot maximaal één
auto per gezin in uw straat. Overige wagens plaatst u
aan de buitenrand, vaak is daar voldoende plek.

Van 50 naar 30 km 
In Julianadorp mag men 50 km rijden op de hoofdverkeersweg.
U merkt op dat 50 km te hard is voor de ontsluitingsweg die
door Kruiszwin loopt. Om de verkeersveiligheid in Kruiszwin
3, 4 &5 te verbeteren, maken we van de hele buurt een 30 km
zone. Deze zone start bij de entree.
We zullen daarvoor we een aantal rijwegen gaan versmallen.
De ruimte die vrijkomt, wordt straks groen. Het asfalt maakt
plaats voor betonklinkers. Op sommige plekken worden
verkeersdrempels en -plateaus geplaatst, een soort ‘lange
drempel’. Op de site www.denhelder.nl/kruiszwin kunt u
precies zien waar.

Kruiszwin groener, fraaier en klimaatbestendig
Het weer wordt extremer, ook in Nederland. Soms regent het hard en veel. Andere keren is het onaangenaam warm
en droog. Samen met u willen we Kruiszwin 3, 4 & 5 voorbereiden op deze veranderingen.

Tegen hittestress en wateroverlast
Gemeente Den Helder neemt deze maatregelen tegen hittestress en wateroverlast:

 Groene parkeervakken laten
regenwater door, zodat het de
bodem in loopt.

 Bomen en groen
werken verkoelend.

 Een wadi is een (beplante)
greppel in een gazon. Het werkt
als een tijdelijke opslag voor
regenwater. Het regenwater zakt
daarna langzaam in de bodem.

Vernieuwd riool zuinig met hemelwater 
Tijdens de voorbereidingen zagen wij dat het riool te slecht
om nog 15 jaar te blijven zitten. Daarom is besloten om het
riool in heel Kruiszwin te vervangen, ook in 3, 4 en 5. Het
vernieuwde riool bestaat uit twee buizen. Met één buis wordt
al het afvalwater (afwaswater, en water na toiletgebruik) naar
de waterzuivering geleid. De andere buis voert het regenwater
af. In deze buis zitten kleine gaatjes zodat hemelwater de
bodem in kan als het droog is. Is deze juist te nat? Dan wordt
het water d.m.v. de gaatjes afgevoerd naar de sloot, zodat het
grondwaterpeil niet te hoog komt te staan. Op deze manier
maakt het riool de buurt klaar voor het veranderende klimaat.

 Wat kunt u zelf doen?
Een versteende stoep of voortuin wordt heet als het warm is.
Het voert geen water af als het hard regent. Gevolg: het riool
kan al dat water niet aan en de straten stromen mogelijk over.
Met een groene voortuin loopt het teveel aan regenwater
makkelijk(er) weg. Het zorgt voor een koelere straat.
Een groene stoep kan snel en eenvoudig met een geveltuin.
Wilt u uit uw voortuin een paar stenen eruit en een plant erin?
Geeft u zich dan op voor Operatie Steenbreek. Wellicht is er
in uw tuin plaats voor een regenton? Lees er meer over op
www.denhelder.nl/kruiszwin

Een ‘hoop’ ergernis...
Straks zijn hier in Kruiszwin prachtige groene zones, bloemenperken, wadi’s, vernieuwde speelplekken en...
hondenpoep. Nee toch?! De gemeente heeft nieuwe regels voor hondenpoep. Overal in de gemeente moeten
hondenbezitters de poep van hun hond opruimen. Er zijn nog steeds losloopgebieden, maar ook daar geldt
de opruimregel. Medio april 2020 lanceert Gemeente Den Helder een campagne over hondenpoep. Er
volgt een speciale informatieve webpagina op de site www.denhelder.nl. De campagne wordt ondersteund
met schoonveegacties. Ook in Kruiszwin komt zo’n actie. Daar hoeft u niet op te wachten. Met poep
opruimen kunt u vandaag al beginnen.

Ruim jij
ook op!!

