Nieuwsbrief
Zelf activiteiten organiseren met budget van de Wijkvereniging
Het huidige bestuur gaat geen activiteiten meer organiseren. Wel stelt de wijkvereniging budget
beschikbaar voor buurtbewoners die zelf iets leuks willen organiseren voor de wijk of de straat.
Wil jij in 2022 in de Boatex iets leuks organiseren? Voor de kinderen, alle buren jong en oud, je
eigen straat of voor de hele wijk?
Voorwaarden
• Het moet echt een buurtactiviteit voor de straat (of
straten) zijn.
• Er mogen geen alcoholische versnaperingen van
worden betaald.
• Het is op eigen verantwoordelijkheid, check dus de
regels van de gemeente Den Helder.
• Zelf vergunning aanvragen indien dit nodig is.
Mail je idee met bijbehorend budget naar het bestuur
info@boatexdenhelder.nl en wij beoordelen of de activiteit
budget krijgt.

Avond4daagse vanuit de Boatex. Wie loopt er mee?
Een paar enthousiaste moeders hebben het idee om vanuit de Boatex mee te doen met de 5 km.
We hebben een kinderrijke buurt, dus wie weet zijn er meer ouders die het leuk vinden om aan
te sluiten met je kind(eren). De avondvierdaagse wordt dit jaar gelopen van 30 mei tot 2 juni.

Zin om mee te lopen?
Geef je dan uiterlijk zondag 22 mei op door onderstaande punten op te schrijven en in een
envelop bij Saskia Braveboer op Saturnus 51 in te leveren. Zij verzorgt dan de inschrijving voor
de hele groep.
• Noteer de namen van de lopers.
• Noteer ook een mobiel telefoonnummer zodat we een groepsapp kunnen aanmaken voor
de verdere informatie en afspreekplek.
• Noteer per loper of je wel of geen herinnering/medaille wilt ontvangen na afloop
• Wil je wel een herinnering, geef dan aan voor de hoeveelste keer je mee loopt
• Doe per wandelaar geld in een envelop: mét herinnering betaal je €6, zonder herinnering
betaal je €2,50 per persoon
Voor alle duidelijkheid: iedereen loopt op zijn eigen verantwoordelijkheid, daarom hebben
kinderen die zich opgeven een eigen begeleider nodig.

Papiercontainer – glascontainer
Ondergrondse containers zijn bestemd voor restafval. Er wordt nog steeds op een aantal
plekken grof vuil naast de container gezet. Dit leidt tot ergernis bij andere bewoners en tot
vervuiling in de wijk. Voor groot afval gelden andere regels. Zie hiervoor de site van
www.hvcgroep.nl. Het afvalbrengstation is op de Schootenweg 1. Hier kunt u alles kwijt wat niet
in de ondergrondse container hoort of past. Voor oud papier staat de blauwe papiercontainer in
het Marinapark. Veel bewoners dumpen grote kartonnen dozen in de ondergrondse container.
Maak de dozen klein en breng ze naar de papiercontainer. Achter de papiercontainer staat ook
een textielcontainer. Aan de Industrieweg staan twee glascontainers. Maak hier gebruik van.

Donatie van Spirit Energy
We hebben een donatie ontvangen van het bedrijf Spirit Energy. Deze donatie is tot stand
gekomen, omdat er bij hen op de werkvloer geen veiligheidsissues of incidenten zijn geweest.
Medewerkers mogen dan een goed doel aandragen. Eén van deze medewerkers is een
buurtbewoner, hij heeft ons aangedragen en wij het geworden. Super leuk en veel dank!
Daarom willen wij dit geld ook besteden aan de verkeersveiligheid van de Boatex en dan
specifiek om de snelheid in de wijk aan te pakken!

30 km zone; wie wil er in de projectgroep?
Er wordt helaas nog te vaak geconstateerd dat er in de wijk te hard
wordt gereden. En het aantal spelende kinderen neemt toe. Daarom
willen wij in gesprek met de Gemeente Den Helder om te kijken wat
wij kunnen doen om de wijk een veilige 30 km zone te laten zijn.
Plantenbakken op de weg bijvoorbeeld of hogere drempels. Ideeën
hiervoor zijn meer dan welkom. Dankzij de donatie van Spirit Energy
kunnen wij zelf als projectgroep (in samenspraak met de gemeente)
namelijk ook ideeën uitwerken! Wie voelt zich geroepen om mee te
denken en wil in de projectgroep? Stuur een e-mail naar
info@boatexdenhelder.nl

Nieuwe bestuursleden gezocht!
Het huidige bestuur gaat geen activiteiten meer organiseren of projecten oppakken. Alleen voor
vragen kan je nog bij ons terecht. Het is echt tijd voor een frisse wind! De afgelopen jaren hebben
wij met heel veel plezier leuke activiteiten georganiseerd, zoals het Paasfestijn, Burendag en de
rommelmarkt. Zaken aangepakt als milieuvervuiling, verkeer, veiligheid en openbaar groen. En
een prachtige Beleeftuin gerealiseerd. Nu is het tijd voor 3 tot 5 buurtbewoners om het stokje
over te nemen en Wijkvereniging Boatex te laten voortbestaan.
Hoeveel werk is het en wat doe je als bestuur?
Het is echt niet veel werk, als nieuw bestuur bepaal je zelf hoe vaak je vergadert en wat je gaat
organiseren in de wijk. Ter indicatie:
• Wij vergaderden 1x in de drie maanden ongeveer 2 uurtjes per keer.
• Maakten 2 tot 3 keer per jaar een nieuwsbrief, waar je ongeveer 1 uur mee bezig bent om
te maken en een uurtje met z’n allen om de nieuwsbrief rond te brengen
• Website en social media up-to-date houden, ongeveer 1 uurtje per maand
• Evenementen organiseren; de organisatie van het paasfestijn kostte in totaal ongeveer 4
uurtjes. De organisatie van burendag in totaal 8 uurtjes.
Lijkt het je leuk? Stuur een e-mail naar info@boatexdenhelder.nl.

Hondenpoep opruimen
We kunnen het niet vaak genoeg onder de aandacht
brengen. Alle speelveldjes zijn verboden voor honden!!! Er
wordt nog steeds hondenpoep geconstateerd waar
kinderen in vallen. BAH! Op het Mercuriusveld worden
regelmatig honden uit- en losgelaten, maar ook daar moet
de poep opgeruimd worden. Doe dit alsjeblieft! Overal in
de gemeente Den Helder is een algehele opruimplicht voor
hondenpoep.
Groeten bestuur Wijkvereniging Boatex,
Ferry Bijl, Ronald Touwen, Gré de Vries en Cyril Kraak
www.facebook.com/BoatexDenHelder
www.boatexdenhelder.nl

