
Nieuwsbrief  

Activiteiten 2020 
Voor 2020 stonden er weer een aantal leuke 

activiteiten op het programma. Helaas zijn die 

door de coronacrisis tot nu toe allemaal 

geannuleerd of opgeschoven naar 2021. 

Omdat we toch iets leuks willen doen, en met 

name voor de kinderen, laten we vrijdag 3 juli 

de ijskar van het IJsparadijs komen!  

 

Gratis ijsje in de speeltuin! 

Vrijdag 3 juli is de laatste schooldag. Om dat te 

vieren staat van 15.00 – 16.00 uur het 

IJsparadijs met hun ijskar in de Beleeftuin. 

Kom lekker een gratis ijsje halen met je 

(klein)kinderen om de vakantie te vieren! 

Stadskwekerij De Groene Stek 
Om de hoek bij onze wijk kan je kruiden, 

groenten en plantjes kopen. De winkel is elke 

dag geopend van 09.00 – 15.00 uur. Betaling is 

contant of per Tikkie. Als je meer wilt weten 

over het aanbod en de prijzen, stuur dan een 

mailtje naar info@degroenestek.nl. Je wordt 

dan op de hoogte gehouden van het aanbod 

van dat moment. Van maandag tot en met 

vrijdag kun je per e-mail een bestelling 

plaatsen. De bestellingen zijn af te halen van 

maandag tot en met donderdag tussen 8 tot 9 

uur, op woensdag tussen 4 en 7 uur. Op 

zaterdag kan de bestelling van 11 tot 17 uur 

worden opgehaald in de brouwerij. Voor 

vragen kan je altijd bellen naar 06-57748829.  

Een leuke bezigheid voor de vakantie: op 

woensdagmiddag kunnen ouders/opa’s/oma’s 

met de kinderen/kleinkinderen groenten 

plukken. Hiervoor moet wel telefonisch een 

afspraak worden gemaakt.  

Vakantietips voor de kinderen 
1. www.heldersevallei.nl  
2. www.stelllingdenhelder.nl 
3. www.marinemuseum.nl 
4. www.reddingmuseum.nl 
5. www.deklimvallei.nl 

En na maanden van sluiting is iedereen ook 

weer welkom bij Fort Westoever en het 

Snookercentrum. Bij het fort is er zelfs een 

DRIJF TROE om met je boot eten af te halen.  

 

Containers in de wijk 
Als een ondergrondse containers vol is, zet er 

geen zakken naast, maar meld het meteen bij 

HVC. En stop er ook geen papier of karton. 

Daar hebben we de blauwe papierbak voor in 

de wijk! Deze heeft zowel aan de voor- als 

achterzijde de mogelijkheid om papier te 

storten. Daarnaast zijn we met de gemeente 

in overleg over het plaatsen van een glasbak. 

Enige jaren geleden is de glasbak uit de wijk 

weggehaald, maar hopelijk lukt het weer om 

de glasbak terug te plaatsen. 
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Te hard rijden en parkeren 
Er blijven meer mensen thuis deze 

zomervakantie, dus er zijn meer kinderen in 

de wijk aan het spelen. Hou hier rekening mee 

en let op de snelheid!!! Er wordt helaas nog te 

vaak geconstateerd dat er in de wijk te hard 

word gereden. We gaan hierover nog in 

gesprek met Veilig Verkeer Nederland en de 

Wijkagent om te kijken wat wij kunnen doen 

om de wijk een veilige 30 km zone te laten 

zijn. Daarnaast wordt er op de Industrieweg 

steeds vaker op de stoep geparkeerd. Gebruik 

de parkeerplaatsen alsjeblieft!

 

 

Hondenpoep altijd opruimen 
Overal in de gemeente Den Helder is een 

algehele opruimplicht voor hondenpoep. Er 

zijn wel losloopzones voor honden, maar ook 

daar moet nu de poep opgeruimd worden.  

Uitnodiging bewonersspreekuur over 

werkzaamheden N250-Burgemeester 

Visserbrug 
Van 14 september t/m 31 oktober 2020 werkt 

gebiedsaannemer WaakSaam in opdracht van 

de provincie Noord-Holland aan de 

Burgemeester Visserbrug. De N250 

(Binnenhaven) krijgt nieuw asfalt vanaf de 

Visserbrug tot de Beatrixstraat en er komen 

slimme verkeerslichten die de doorstroming 

verbeteren. Op woensdag 8 juli 2020 is het 

bewonersspreekuur en licht WaakSaam de 

plannen toe en kunt uw vragen stellen. 

Afspraken worden gemaakt tussen 16.00 en 

19.00 uur. Locatie is Verenigingsgebouw De 

Jutter, Spoorgracht 5A, 1781CC, Den Helder. 

Aanmelden spreekuur  

U kunt zich uiterlijk tot en met 5 juli 

aanmelden via 

omgevingsmanager@waaksaam.com met uw 

naam, adres en aantal personen. Er wordt een 

half uur per afspraak ingepland na uw 

aanmelding. Uiteraard hanteren wij de 

richtlijnen van het RIVM en houden 1,5 meter 

afstand tijdens het spreekuur. Wij kunnen u 

alleen te woord staan als u zich heeft 

aangemeld. Kunt u niet naar het spreekuur te 

komen, stel dan uw vragen per e-mail of kijk 

op www.waaksaam.com/nieuws. 

Bereikbaarheid 

N250 wordt van 14 september t/m 31 oktober 

in fases afgesloten voor al het verkeer; 

woningen blijven bereikbaar. Om 

verkeershinder in de herfstvakantieperiodes 

te beperken is de weg van 9 oktober 15.00 uur 

tot 26 oktober 10.00 uur tijdelijk open. 

Doorvaart van/naar de Boatex-wijk en 

Industriehaven is alleen mogelijk onder de 

vaste klep van de brug van 9 oktober 18.00 

uur tot 25 oktober 18.00 uur en in de 

weekenden. Maximale onderdoorvaarthoogte 

is 3,5 m. Lukt onderdoorvaart niet met uw 

schip en moet u de brug passeren? Neem dan 

voor 10 juli contact met ons op voor nadere 

afstemming over een eventuele oplossing via 

omgevingsmanager@waaksaam.com.  

WaakSaam 
WaakSaam is gebiedsaannemer van de 

provincie Noord-Holland. Tot juni 2025 

onderhouden wij wegen, vaarwegen, bruggen 

en groen in de Kop van Noord-Holland. 

Vragen? 

Heeft u vragen? Bel het servicepunt van de 

provincie via 0800-0200 600 (gratis). 

Bestuursleden gezocht 
Wij zoeken nieuwe bestuursleden om de 

wijkvereniging te laten voortbestaan. Lijkt het 

je leuk? Mail naar info@boatexdenhelder.nl. 

Groeten bestuur Wijkvereniging Boatex,  

Ferry Bijl, Gré de Vries, Cyril Kraak en Ronald 

Touwen  

www.facebook.com/BoatexDenHelder 

 

www.boatexdenhelder.nl 
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