
 

Wijkschouw de Schooten 7 September 2022 

Op woensdag 7 September jongstleden heeft de gemeente een wijkschouw, op de fiets, in de wijk De 

Schooten georganiseerd. Deze keer was er genoeg animo, te weten zo’n 40 personen; onder de 

aanwezigen waren de burgemeester, wethouders, raads- en commissieleden van diverse partijen, 

ambtenaren en geïnteresseerde buurtbewoners. De Stadspartij Den Helder was natuurlijk, met drie 

“man” sterk, ook van de partij. 

 

Er werd verzameld in de kenniswerkplaats in het winkelcentrum de Schooten waar we onder het 

genot van een kopje koffie en een koekje welkom werden geheten door dhr. Harrie Spek, vrijwilliger 

van de Huiskamer van de Schooten. Er werd een presentatie gehouden over het intussen beëindigde 

traject van de kenniswerkplaatsen en het informeren van de inwoners van deze wijk over 

voorgenomen veranderingen die er in de wijk mogelijk op stapel staan, zoals herinrichting omgeving 

Station Zuid. 

 



Hierna werd het tijd om de wijk, volgens een vooropgesteld plan, op de fiets te verkennen en als 

eerste stop werd de Beleeftuin in de Boatex aangedaan. Daar werden we verwelkomt door één van 

de initiatiefneemsters, die het traject van het ontstaan en de financiering van deze unieke en veilige 

speelplek uitlegde. Het enige punt van aandacht waar zij bezorgd over was, was het onderhoud van 

het groen en de speeltoestellen. Na toezegging van de wijkmanager dat de gemeente het 

onderhoudsplan van de Beleeftuin meegenomen heeft in het totale onderhoudsplan Openbare 

Ruimte was zij gerustgesteld, net als de deelnemers aan de wijkschouw. 

 

Na de Boatex was het de beurt aan de Scouting; Ook hier kregen wij volop informatie van een 

vrijwilliger over de stand van zaken binnen de Scouting (Land- en Waterscouts) en de opbouw van de 

organisatie. Ik was aangenaam verrast om te horen dat er volop belangstelling was en dat er aan 

leden in het geheel geen gebrek was; sterker nog in de jongste categorie (4 – 6 jaar) is er zelfs een 

wachtlijst. De gemeente levert aan deze organisatie alleen het pand en de aanpalende gronden en 

maait het gras. De Scouting onderhoudt het pand zelf en verwijdert het onkruid van het terrein. 

 

 



De derde stop was Station Zuid, waar we weer werden opgewacht door vrijwilligers. Deze vrijwilligers 

verzamelen één dag in de week (of twee weken) zwerfafval rond Station Zuid met spullen die de 

gemeente verstrekt, zoals een trolley om de (volle) vuilniszakken te kunnen vervoeren en de grijpers 

om het zwerfvuil op te kunnen rapen. Helaas is dit maar al te nodig. 

 

 

De laatste stop was de Boerderij in de Schooten; hier konden we wat te drinken nemen en na wat 

technische problemen werd er een presentatie gegeven over de gebiedsontwikkeling rondom Station 

Zuid. 

 

Als afsluiting van de wijkschouw was er de mogelijkheid tot het nuttigen van een lekkere nasi hap. 

Al met al een geslaagde wijkschouw. 

Frank Loman 

 


