Nieuwsbrief De Schooten
nummer 2

Wat gebeurt er allemaal in De Schooten?
Waar houden de gemeente en de Kenniswerkplaats zich mee bezig?
Wat zijn de ontwikkelingen?
Waar staan we in het proces van het maken van de omgevingsvisie voor De Schooten?
Via deze nieuwsbrief informeren wij u over
de laatste ontwikkelingen in uw wijk.

Hieronder de ideeën en meningen van
de bewoners per thema:

Omgevingsvisie
De gemeente heeft in augustus 2021 de enquête
‘Omgevingsvisie De Schooten’ gehouden.
303 Bewoners hebben de enquête volledig ingevuld. Een mooi
resultaat! Via de uitkomsten van de enquête krijgen we een
beeld van hoe u naar de wijk kijkt. Want tja, we hebben u nodig
om te weten wat belangrijk is voor de wijk.

Vergroening/duurzaamheid
� Communicatie richting de hoveniers is belangrijk.
� Om meer groen te creëren kan een subsidie een
aanmoediging zijn.
� Regenwater opvangen is belangrijk. In een huurcontract
zou opgenomen kunnen worden dat een percentage groen
verplicht is.
� Beter een groene, verwilderde tuin dan een versteende tuin.

Wat is het vervolg?
Uit de enquête zijn drie thema’s naar voren gekomen, namelijk:
wonen/huisvesting, groen/duurzaamheid en sociaal/veiligheid.
Op deze thema’s hebben we met elkaar ingezoomd tijdens
bewonersavonden. Wij hebben deze avonden als zeer positief
ervaren. Niet alleen was de opkomst groot, ook de sfeer was
goed. Er werd samengewerkt en aan het einde van de avond
presenteerde een bewoner of student de bedachte ideeën aan
alle aanwezigen.

Wonen/huisvesting
� Kies voor een wijk met een mix van koop- en huurwoningen.
� Bouwen van koopwoningen voor jong en oud.
� Neem de parkeerdrukte mee in de plannen.
� Wonen, recreëren en groen moeten samen gaan.
Sociaal
� Hulp bij digitale zaken.
� Hoe bereiken de inwoners van De Schooten elkaar.
� Weten de inwoners van De Schooten de behoeften
per leeftijdscategorie.
� Overlast jongeren verminderen door ze iets te ‘geven’.
Denk aan een jongerenontmoetingsplek.

Hoe nu verder, wat zijn de vervolgstappen?
Wat gaat de gemeente met de ideeën en meningen doen?
Wanneer moet het ontwerp van de omgevingsvisie De Schooten
klaar zijn? Waar gaan we uiteindelijk voor?
Alle opgehaalde informatie en resultaten nemen we door
met het projectteam omgevingsvisie De Schooten door.
Zodra we voldoende informatie hebben wordt er een conceptomgevingsvisie De Schooten geschreven.

Veiligheid
� Meer verlichting in de stegen verhoogt de veiligheid.
Bewoners moeten dit meestal zelf regelen. Maar de gemeente
zou de aanschaf en het plaatsen van lampen kunnen
stimuleren door er financieel aan bij te dragen.
� De middenberm in de Baljuwstraat verwijderen of versmallen tot
een strook met de huidige bomen. Dan komt er ruimte voor de
fietsers en dat is nodig, want nu is er een gevaarlijke situatie.
� Bij de DekaMarkt en het tankstation in de Baljuwstraat is de
situatie voor voetgangers onveilig. De stoep wordt steeds
onderbroken. Ook is er een drukke kruising.
� Bij het tankstation ontstaan gevaarlijke situaties. Graag een
professional van de gemeente ernaar laten kijken.
� Het vierkant Baljuwstraat, Waterkeringsweg, Torplaan en
Walvisvaardersweg wordt ervaren als gevaarlijk en er wordt
te hard gereden.

Foto: het projectteam omgevingsvisie De Schooten.

De vervolgstappen in een tijdlijn uitgewerkt:
December
� Indien nodig extra informatie ophalen bij de bewoners
van De Schooten. Daarnaast bespreekt de gemeente
de inventarisatielijst intern met de professionals.
Januari/februari		
� Concept resultaten deelomgevingsvisie De Schooten delen
met de bewoners.

Maaibeleid
Vanaf volgend jaar gaan we in uw woonomgeving op een
aantal plekken minder vaak maaien. De belangrijkste reden
is dat insecten hierdoor een betere overlevingskans hebben.
Want als je minder maait, krijg je meer bloemen en hebben
insecten meer voedsel.
Het aangepaste maaibeleid is dit jaar al ingevoerd in Nieuw
Den Helder. Daar zijn de resultaten goed; er zijn meer bloeiende
planten en veel insecten. En daarom passen we het maaibeleid
ook aan in De Schooten.
Goed om te weten: het aantal insecten neemt de laatste jaren
erg af. Insecten zoals bijen en vlinders zijn belangrijk voor de
bestuiving van planten. Zonder bestuiving geen groente en fruit.
Daarnaast zijn insecten op hun beurt weer voedsel voor andere
dieren, denk bijvoorbeeld aan vogels. Gaat het slecht met de
insecten, dan gaat het ook minder met de vogels.

Maart/april
� Definitief document deelomgevingsvisie De Schooten.

De Kenniswerkplaats

De Kenniswerkplaats als projectcentrum
Studenten zijn op hun eigen vakgebied bezig met ontwikkelingen
in de wijk. Ze leveren plannen aan, doen concrete voorstellen
en komen met ideeën voor vervolgonderzoeken waar een
volgende lichting studenten mee aan de gang kan gaan.
Er lopen drie projecten:
� Groen in de Wijk.
Met de vraag hoe er meer groen kan komen in de wijk, hoe dat
beter verzorgd kan worden en hoe het groen in De Schooten
meer een eenheid kan worden.

In de eerste nieuwsbrief is verteld waar de Kenniswerkplaats
zich mee bezighoudt. In deze brief vertellen wij meer over de
samenwerking tussen de Kenniswerkplaats en de scholen.
Studenten van diverse opleidingen werken binnen de Kenniswerkplaats aan een aantal projecten, waarbij wordt samengewerkt
met het Wijkplatform. Elke projectgroep heeft regelmatig overleg
met bewoners, de gemeente, de woningstichting en nog enkele
professionele organisaties als MEE & de Wering. De studenten
worden begeleid door hun docenten en er is een algemeen
projectleider die in nauw contact staat met alle betrokkenen.
De aandachtspunten van de projecten zijn geformuleerd in
overleg met het Wijkplatform.

Kenniswerkplaats
als contactcentrum
Het Wijkplatform heeft voor de projecten van de
Kenniswerkplaats een ruimte kunnen huren in winkelcentrum
Schooten Plaza. Het 8 meter grote raam biedt volop ruimte
om posters over alle activiteiten op te plakken en zo onder de
aandacht van bewoners te brengen. De Kenniswerkplaats maakt
ook gebruik van de informatieschermen in het winkelcentrum.
In hun ruimte zijn al enkele bewonersbijeenkomsten
georganiseerd en op donderdagmiddag kan iedereen komen
binnenlopen voor een gesprek met het Wijkplatform.

� Ontmoetingsplekken.
Er wordt gekeken welke ontmoetingsplekken er zijn en door
wie ze worden bezocht. Via enquêtes en gesprekken met
bewoners wordt onderzocht wat verder nog georganiseerd kan
worden om meer mensen te trekken. Daarbij wordt geprobeerd
aandacht te besteden aan verschillende leeftijdsgroepen.
� Nieuwe woonmogelijkheden.
Hier wordt gekeken naar mogelijkheden om door te stromen
van een gezinswoning naar een appartement. Maar vooral
wordt gekeken naar het levensloopbestendig maken van
woningen en naar mogelijkheden om gezinswoningen op te
delen in een beneden- en een bovenwoning.

Wijkplatform
In het Wijkplatform zijn buurthuizen,
belangenverenigingen en organisaties uit de wijk
vertegenwoordigd. Zij bevorderen de belangen van de
inwoners van de wijk.
Binnen het Wijkplatform worden ideeën en informatie
uitgewisseld. Het vervult een belangrijke rol in de
communicatie tussen gemeente, instanties en bewoners.
Het heeft ook een signalerende en adviserende functie
richting gemeente en instellingen.

Wil u meer weten over de functie
van het Wijkplatform?
Dan kunt u contact opnemen met Ed Bouwmeester
(voorzitter van het Wijkplatform). Hij is bereikbaar
op telefoonnummer 06 31 78 27 95.

De heer H. Spek is de coördinator van de Kenniswerkplaats.
Hij is bereikbaar via e-mailadres harryspek@outlook.com.

Vragen, informeren
en meepraten?
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 Schooten Plaza.

Wist u dat al?
Elke wijk in Den Helder heeft een wijkconciërge en wijkmanager. Nancy Hoffman is de wijkconciërge van De Schooten
en Jacqueline Sarton de wijkmanager. Zij stellen zichzelf hierbij kort voor.

Wijkconciërge Nancy Hoffman

Wijkmanager Jacqueline Sarton

Als wijkconciërge ben ik het eerste aanspreekpunt voor de wijk.
Ik ben de ogen en oren van de wijk De Schooten.

Wat doet een wijkmanager nou precies? Die vraag wordt mij
vaak gesteld. Als wijkmanager onderzoek ik wat er in de wijk
speelt. In samenspraak en afstemming met de bewoners,
ondernemers en organisaties onderzoeken we wat er aan
kansen en mogelijkheden liggen om de wijk De Schooten te
verbeteren. Daarbij probeer ik zo goed mogelijk vanuit de wijk
een brug te slaan naar de gemeente en andersom. Ik doe dus
veel aan ‘verbinden’! Dat regisseren en verbinden kan zich op
allerlei terreinen afspelen.

Wat kan ik voor u doen? Heeft u vragen over de openbare
ruimte? Ziet u kansen voor bewonersparticipatie of een mooi
initiatief? Gaat u een groot project doen wat effect heeft/
kan hebben op de leefomgeving of waarbij u bewoners wilt
betrekken? Ruimt u zwerfvuil op, maar heeft u niet het juiste
gereedschap? Wilt u een afvalbak in de omgeving adopteren?
Houdt u van tuinieren en wilt u een stukje openbaar groen
beheren? Wilt u samen met de buurt een Opschoondag
organiseren? Heeft u een vraag en weet u niet bij wie u terecht
kunt? Laat het me vooral weten! Mijn inloopspreekuur, samen
met de wijkagent, is iedere donderdag van 10.00 tot 11.30 uur in
de Boerderij MFC De Schooten.

De ene keer gaat het bijvoorbeeld over de aanpak of inrichting
van de openbare ruimte, de andere keer over verkeer, veiligheid
of woningbouw. Soms wordt er tegelijkertijd iets in de wijk
aangepakt. Dan is het belangrijk om overzicht te hebben en te
houden. Ik onderhoud natuurlijk ook regelmatig contact met
bewonersorganisaties en met maatschappelijke partijen die in
de wijk aan de slag zijn. U treft mij regelmatig in de wijk aan.
Maar omdat ik ook de wijkmanager van Nieuw Den Helder en
Huisduinen ben, gaat niet alle tijd en aandacht op aan
De Schooten. Wilt u nader met mij kennismaken of mij spreken
over bepaalde onderwerpen? Dan kunt u mij altijd mailen via
j.sarton@denhelder.nl
Een tip
Op ingesprek.denhelder.nl hebben we de wijkanalyse van
De Schooten geplaatst. Misschien een idee om hier tijdens de
kerstvakantie eens naar te kijken? Want op dit platform kunt u
uw reactie kwijt.
Heeft u nog vragen of tips?
Neem via telefoonnummer 140223 contact op met:
� Jacqueline Sarton (wijkmanager De Schooten).
� Nancy Hoffman (wijkconciërge) of
� Chantal Tatipata (projectleider omgevingsvisie).

Wij wensen u fijne feestdagen
en een gelukkig
en gezond nieuwjaar!

