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1. AANLEIDING
Een plek voor ONS (Ontspanning, Natuur en Sport)
Het vertrekpunt voor dit initiatief is de zorg over de toekomstige 
huisvesting van Julianapop en het Julianadorp Power Festival 
(JPF). Met de huidige ontwikkelingen op Willem Alexanderhof 
wordt er rekening mee gehouden dat beide evenementen in 2020 
hun heil elders moeten zoeken. De Springfair verhuist in 2019 al 
naar het terrein van ‘s Heerensloo. Naast deze behoefte bestond 
er al een initiatief voor een park in Julianadorp. 

Samenwerken aan een plek voor ONS
Julianadorp kenmerkt zich door de samenwerking binnen de ge-
meenschap en diverse evenementen. “Breng alle partijen eens 
samen en ga met elkaar het gesprek aan waar de behoeftes 
liggen”.  Daarom is er contact gezocht met de plaatselijke ver-
enigingen en instanties voor een bredere samenwerking. Met 
succes, want zoals hierna in dit document blijkt, zien de inmiddels 
aangesloten partijen de meerwaarde van samenwerken op een 
multifunctioneel terrein. Andere partijen of verenigingen waar 
deze behoeftes ook aanwezig zijn, zijn van harte welkom om zich 
hierbij aan te sluiten.

In dit document wordt door de deelnemende partijen en vereni-
gingen de motivatie aangedragen voor beslissers/bestuurders om 
achter het idee te gaan staan voor een bundeling van evenemen-
ten en clubs in het dorp. Een multifunctioneel terrein in Julia-
nadorp kan dan van droom een werkelijkheid worden.

Dit document is tot stand gekomen en geschreven door 
onderstaande partijen.

>> STICHTING EVENEMENTEN JULIANADORP, JULIANAPOP

>> JULIANADORPER POWER FESTIVAL, JPF

>> INITIATIEFGROEP JULIANAPARK

>> JULIANADORPER VOETBAL CLUB, JVC

>> JULIANADORPER HANDBAL CLUB, JHC

>> CULTURELE VERENIGING JULIANADORP VOORUIT

>> TENNIS VERENIGING JULIANADORP, TVJ

>> STICHTING SPRINGFAIR JULIANADORP

>> LR & PC DE DUINRUITERS

>> IJSCLUB JULIANADORP

>> STICHTING DE MEE & DE WERING 

 (afdeling jongerenwerk)



Julianadorp is ontstaan als klein dorp in 1909 en inmiddels uit-
gegroeid tot de grootste woonwijk van Den Helder. Vele toeristen 
weten de aantrekkelijke Noordzeekust te vinden en met meer dan 
1.000.000 overnachtingen per jaar is de recreatie serieus ontwikkeld. 
De ontwikkeling van Julianadorp zet gestaag door om aan de groei-
ende vraag van woningen en recreatieverblijven te voldoen. Door 
de economische druk op ruimte en efficiënte benutting van elke 
vierkante meter is er tekortgedaan aan ruimte voor een vitale
 en toekomstbestendige leefomgeving.

Door voorgaande uitbreidingen van Julianadorp zijn locaties van 
sport en ontspanning versplinterd geraakt. Sociale controle van met 
name sportaccommodaties is zeer beperkt waardoor deze minder 
veilig zijn en gevoelig zijn voor vandalisme. Daarmee worden de 
bestaande kosten voor het onderhoud van elk terrein en gebouw 
onnodig verhoogd. Veelal is uitbreiding of het in standhouden van 
een huidige locatie voor verenigingen en evenementen niet mogelijk 
waardoor de levensvatbaarheid afneemt. 

ONS dorp ziet kansen en meerwaarde voor een multifunctionele 
en duurzame plek waar een aantal belangrijke kerngebieden, die 
in een vitale en toekomstbestendige leefomgeving behoren, met 
elkaar verbonden worden. Een centrale plek waar jong en oud elkaar 
ontmoet, beweegt en ontspant in een groene omgeving. Waar door 
maatschappelijke diensten en ondernemerschap een dynamische 
plek ontstaat, wat zorgt voor sociale verbondenheid en controle en 
daarmee een vriendelijke en veilige omgeving.

Hierbij moet gedacht worden aan:
• Ruimte voor natuur en cultuur
• Ruimte voor sport, ontspanning en beweging
• Ruimte voor activiteiten en evenementen
• Ruimte voor een duurzaam en toekomstbestendig leven
• Ruimte voor zorg,  maatschappelijke diensten en ondernemers

Een gezonde toekomst van Julianadorp kan alleen gewaarborgd wor-
den indien deze kerngebieden meegenomen worden in de ontwik-
keling van een multifunctionele plek. De kracht van deze kerngebie-
den komt volledig tot uiting bij een aaneengesloten locatie die alle 
bewoners vanuit verschillende wijken van Julianadorp in verbinding 
brengt met een plek voor ONS. 

Namens ONS dorp

IN DE NATIONALE OMGEVINGSVISIE (NOVI) 
WORDT HET GOED VERWOORD: 
“Het kabinet streeft naar een gezonde en veilige 
leefomgeving met goede omgevingskwaliteit. Een 
leefomgeving die maatschappelijke functies de 
ruimte geeft en waar de boven- en ondergrond 
efficiënt wordt gebruikt.”
 

2. INLEIDING
Julianadorp is een prachtig dorp te midden van de bloem-
bollenvelden, centraal gelegen in de polder Het Koegras. 
Julianadorp is ontstaan vanuit een agrarische oorsprong en 
groot geworden door de ontwikkeling van het toerisme en de 
Koninklijke Marine. Gelegen tussen de Noordzeekust en het 
Noord Hollands kanaal, begrensd door landelijk gebied. Een 
dorp dat zich kenmerkt met unieke bewoners en een dorper-
mentaliteit. Waar een actief dorpsleven met verenigingen, 
clubs, evenementen en activiteiten, bewoners sterk met 
elkaar verbindt.
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Huidige situatie
Bij verschillende gelegenheden, 
zoals een handtekeningenactie 
en enquête BVJ “Juliana-parki-
nitiatief”, heeft de inwoner van 
Julianadorp zich uitgesproken 
voor groene woonomgeving 
in de vorm van een park. In 
de dorpskern en in de meeste 
wijken van Julianadorp is er 
evenwel weinig ruimte voor 
uitbreiding van de groene 
natuur in de directe woonom-
geving, mede als gevolg van 
de toenemende ruimte voor 
parkeren. Zo zijn er afgelopen 
twee jaar ruim 100 bomen om 
moverende redenen gekapt 
(woningbouw, ziekte, gevaar 
voor omgeving, schade aan 
de wegen door wortelopdruk), 
maar heeft er onvoldoende 
herplanting plaatsgevonden.
Een alternatief voor de vermin-
dering van groen in de buurten 
wordt niet geboden. Ook in 
de tot nu gerealiseerde wijk 
Willem Alexander hof is geen 
visie over groen verschenen en 
is aldus het resultaat nauwelijks 
ruimte voor groen en verste-
ning van tuinen.

Toekomstige situatie
Met het initiatief van ONS in 
een park kan er invulling wor-
den gegeven aan de visie van 
de overheid en de uitkomsten 

van onderzoeken* maar ook 
de verschraling van het groen 
kan hiermee worden gecom-
penseerd. Een goede onder-
grondse waterberging, welke 
steeds belangrijker wordt in 
verband met de klimaatver-
andering en het terugdringen 
van verzilting, kan in dit plan 
concreet worden opgenomen. 
De bovengrondse waterber-
ging is ideaal voor recreatieve 
doeleinden b.v., aansluiting van 
de kanoroute, maar geeft ook 
ruimte voor natuurlijke oevers 
ter verbetering van flora en 
fauna.

Een ander punt is dat groen 
een aantrekkelijke ruimte kan 
bieden voor spelen en sporten. 
Meer bewegen draagt ook bij 
aan een betere gezondheid. 
In de gezondheidszorg komt 
steeds meer nadruk op preven-
tie van ziekte (zie het Nationale 
Preventieakkoord opgenomen 
in het regeerakkoord van Rutte 
III). Een mooie groene omge-
ving draagt hieraan bij.
Dit plan geeft ruimte voor 
culturele behoeften, zoals bij-
voorbeeld openluchtconcerten, 
optredens, en manifestaties. 
De culturele aspecten welke 
historisch gezien Julianadorpers 
met elkaar verbinden kunnen 
hier worden ontplooid.

RUIMTE VOOR NATUUR EN CULTUUR

In het kader van durf te dromen over een plek voor ONS 
is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om in de 
toekomst een multifunctioneel terrein voor evenementen 
en sportclubs in Julianadorp te realiseren, waarbij geke-
ken is om de meerwaarde voor het behoud en de uitbrei-
ding van het groen te bezien en te integreren als geheel.

*ONDERZOEK VAN WAGENINGEN UNIVERSITY AND 
RESEARCH heeft het volgende als eindconclusie: 
Groen in de woon-, werk- en leefomgeving is van grote 
maatschappelijke waarde en vertegenwoordigt daarnaast 
een grote economische waarde. Steeds meer partijen 
zoals gemeentes, woningcorporaties en projectont-
wikkelaars beginnen dat in te zien. Wanneer het groen 
als multifunctionele oplossing wordt ingezet - denk 
hierbij aan waterretentie, verminderen van hittestress, 
voorkomen van verloedering van de woonomgeving, 
stimuleren van beweging, et cetera - dan is groen een 
investering die zich op vele fronten terugverdient.

OOK DE NATIONALE OMGEVINGSVISIE (NOVI), welke 
de gewenste ontwikkeling beschrijft van de fysieke 
leefomgeving, onderbouwt het realiseren van een 
multifunctioneel plan als ONS park v.w.b natuur t.w.:
• Verbeteren en beschermen van de biodiversiteit.
• Verbeteren van de milieukwaliteit (lucht, bodem,
 water) en bescherming tegen stoffen, geluidsoverlast.
• Waarborgen van de waterveiligheid en een klimaat 
 bestendig Nederland, een duurzame drinkwatervoor-
 ziening en beschikbaarheid van zoetwater.

HET GROENE BREIN EN DE NATIONALE JEUGDRAAD 
hebben in een aantal bijeenkomsten met jongeren van 
8 tot 25 jaar toekomstbeelden voor de NOVI opgehaald. 
Kort samengevat zijn de ideeën van jongeren onder 
te verdelen in vier hoofdbeelden:
• We moeten verschillende functies slim combineren 
 om energie  en middelen te besparen.
• We moeten intensiever gebruik maken van de ruimte 
 op zee.
• We moeten stedelijke regio’s veranderen in 
 metropolen waarin functies geconcentreerd zijn.
• We moeten in Nederland meer ruimte maken voor 
 groen en natuur, ook in de stad.

 12 Burgerperspectieven voor de NOVI. 

 Managementsamenvatting van een publieksonderzoek,   

 Motivaction International BV, augustus 2018.

 Combineren, Concentreren & Concurreren. 

 Een jongerenperspectief op de Nationale 

 Omgevingsvisie (NOVI), Het Groene Brein, Juni 2018.

*ONDERZOEK VAN WAGENINGEN UNIVERSITY AND 
RESEARCH heeft het volgende als eindconclusie: 
Groen in de woon-, werk- en leefomgeving is van grote 
maatschappelijke waarde en vertegenwoordigt daarnaast 
een grote economische waarde. Steeds meer partijen 
zoals gemeentes, woningcorporaties en projectont-
wikkelaars beginnen dat in te zien. Wanneer het groen 
als multifunctionele oplossing wordt ingezet - denk 
hierbij aan waterretentie, verminderen van hittestress, 
voorkomen van verloedering van de woonomgeving, 
stimuleren van beweging, et cetera - dan is groen een 
investering die zich op vele fronten terugverdient.

OOK DE NATIONALE OMGEVINGSVISIE (NOVI), welke 
de gewenste ontwikkeling beschrijft van de fysieke 
leefomgeving, onderbouwt het realiseren van een 
multifunctioneel plan als ONS park v.w.b natuur t.w.:
• Verbeteren en beschermen van de biodiversiteit.
• Verbeteren van de milieukwaliteit (lucht, bodem,
 water) en bescherming tegen stoffen, geluidsoverlast.
• Waarborgen van de waterveiligheid en een klimaat 
 bestendig Nederland, een duurzame drinkwatervoor-
 ziening en beschikbaarheid van zoetwater.

HET GROENE BREIN EN DE NATIONALE JEUGDRAAD 
hebben in een aantal bijeenkomsten met jongeren van 
8 tot 25 jaar toekomstbeelden voor de NOVI opgehaald. 
Kort samengevat zijn de ideeën van jongeren onder 
te verdelen in vier hoofdbeelden:
• We moeten verschillende functies slim combineren 
 om energie  en middelen te besparen.
• We moeten intensiever gebruik maken van de ruimte 
 op zee.
• We moeten stedelijke regio’s veranderen in 
 metropolen waarin functies geconcentreerd zijn.
• We moeten in Nederland meer ruimte maken voor 
 groen en natuur, ook in de stad.

 12 Burgerperspectieven voor de NOVI. 

 Managementsamenvatting van een publieksonderzoek,   

 Motivaction International BV, augustus 2018.

 Combineren, Concentreren & Concurreren. 

 Een jongerenperspectief op de Nationale 

 Omgevingsvisie (NOVI), Het Groene Brein, Juni 2018.

3.TOELICHTING
KERNGEBIEDEN
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RUIMTE VOOR SPORT, ONTSPANNING EN BEWEGING

Sporten, bewegen en ontspannen is gezond en draagt 
bij aan een fysiek en geestelijk welzijn voor jong en 
oud. Daarom voor een gemeente, in samenwerking met 
verenigingen, een mooie reden om sport en beweging 
te stimuleren en ontspanning te faciliteren voor alle 
bevolkingsgroepen. De uitdaging voor sport, beweging 
en ontspanning is om het beleid meer te laten zijn dan 
uitsluitend sportaccommodatie-beleid. 

Bij sport en bewegen komt 
meer kijken dan alleen de 
accommodaties en voorzienin-
gen. Het gaat ook om de ver-
bindende factor en sociale be-
trokkenheid in de samenleving. 
Door met anderen te sporten, 
te bewegen of te ontspannen 
wordt de sociale betrokkenheid 
en saamhorigheid in het dorp 
vergroot en wordt bijgedragen 
aan het collectieve belang. 
Gedacht kan worden aan het 
verminderen van eenzaamheid, 
het sociale netwerk of actief 
burgerschap. 

Hiermee is sporten, bewegen 
en ontspannen een middel om 
bij te dragen aan de leefbaar-
heid in de gemeenschap. Het 
faciliteren, stimuleren en regis-
seren van de sportbeoefening 
met het oog op een fysieke 
en sociale gezonde samen-
leving kan daarmee centraal 
staan. Het mogelijk maken en 
bevorderen van enige vorm 
van sport, beweging en ont-
spanning  in de naaste en goed 
bereikbare omgeving tegen 
een redelijk betaalbare prijs en 
voor iedere bewoner van Julia-
nadorp past in een ambitieuze 
doelstelling van de gemeente. 
Duurzaamheid en toekomstbe-
stendig zijn belangrijke kernge-
bieden in de ontwikkeling en 

realisatie hiervan.
Vanuit de huidige situatie is 
er onvoldoende perspectief 
voor veel verenigingen om 
duurzaam te kunnen blijven 
bestaan of te kunnen groeien. 
Uitbreiding in velden, accom-
modatie, binnensporten of par-
keerruimte is op veel locaties 
niet mogelijk. Ontwikkelingen 
op het gebied van sport, be-
weging en ontspanning laten 
ONS, samen met stichtingen, 
verenigingen, gemeente en 
andere deelnemende partijen 
nadenken over een multifunc-
tioneel gebruik van gebieden, 
ruimtes en velden. Een goede 
aansluiting en meerwaarde kan 
verweven zijn met het sociaal 
domein als er gekeken wordt 
naar nieuwe connecties tussen 
sport en bewegen.

Ook de Wet maatschappelijk 
ondersteuning (Wmo), waarin 
een van de doelstelling is dat 
mensen langer vitaal blijven en 
minder snel een beroep doen 
op de zorg, kan een stimulans 
zijn om de Sport, Beweging & 
Ontspanning te ontwikkelen 
voor een breed publiek  van 
jong tot oud. Maatschappelijke 
betrokkenheid van de inwoners 
van Julianadorp is van grote 
waarde.

RUIMTE VOOR ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN

“Het dorper gebied waar bewoners elkaar vinden in ont-
spanning en recreatie, sport en beweging, activiteiten en 
evenementen, draagt bij aan verbondenheid, saamhorig-
heid, goede gezondheid, afleiding en ontspanning. Belang-
rijke waarden die behoren in een gezonde omgevingskwa-
liteit.”

Activiteiten en evenementen 
zijn vanaf het ontstaan van Ju-
lianadorp onlosmakelijk met de 
bewoners verbonden. In vroe-
gere tijden kenmerkten deze 
zich met een paardenmarkt, een 
optocht en volksfeesten. De 
traditie van deze activiteiten en 
evenementen zien we nu nog 
steeds terug met het de Spring-
fair en het Julianadorper Power 
Festival, de Sinterklaasintocht, 
de dorper kermis en Julianapop. 

Het organiseren van de activi-
teiten zit de dorper bevolking in 
de genen en de saamhorigheid 
en bereidwilligheid om belange-
loos hieraan mee te werken is 
onvoorstelbaar groot. 
Al reeds op jonge leeftijd komen 
kinderen door deelname in 

contact met de activiteiten en 
evenementen en wordt spelen-
derwijs het plezier en vreugde 
wat zij daaraan beleven een 
onderdeel van hun leven. Nog 
steeds draaien alle evenemen-
ten op de tomeloze inzet van 
vele vrijwilligers waarbij de loka-
le ondernemers, waar nodig, 
geheel belangeloos materialen 
ter beschikking stellen. 

De vraag en daarmee de 
noodzaak voor een evene-
mententerrein is gerechtvaar-
digd, gezien de historie en de 
eisen aan de evenementen 
van vandaag de dag, om de 
evenementen een permanente 
en duurzame plek te geven. Een 
multifunctioneel terrein in een 
parkachtige omgeving waarbij 
logistieke voorwaarden en de 
nodige accommodatie volledig 
in het terrein op gaan. Door 
het multifunctionele karakter 
kunnen ook andere activiteiten 
hier worden georganiseerd. 
Door de open toegankelijkheid 
van het terrein is het publieke 
gebruik op alle dagen mogelijk 
voor diverse activiteiten van 
gezond vermaak van de jeugd 
tot afleiding van ouderen.

Een gebied waar bewoners 
elkaar vinden draagt bij aan aan 
verbondenheid, saamhorigheid en 
goede gezondheid
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Door de optimale klimatolo-
gische omstandigheden met 
regelmatig wind en een zeer 
hoog aantal zonne-uren in 
Julianadorp zou daar met 
de nieuwste technologische 
mogelijkheden een hoog 
renderend energiepark kunnen 
ontstaan. Met een groene 
omgeving die CO2 afvangt, 
geluidswerend werkt en vita-
liteit en activiteiten stimuleert 
worden meerdere aspecten in 
elkaar verweven en meerwaar-
de gecreëerd. 

Natuur hoort thuis in een duur-
zame en toekomstbestendige 
omgeving. 
De polder, kust en dorpsnatuur 
inclusief een duurzaam beheer 
van waterstromen en het op 
peil houden van een betrouw-
baar waterniveau in een pol-
derlandschap, zorgt voor een 
gezonde en duurzame leef- en 

werkomgeving met veel biodi-
versiteit. Polder- en kustnatuur 
vermengd met dorpsnatuur 
geeft een veelzijdige biodiver-
siteit welke ruimte vraagt in de 
toekomstige uitbreiding.

Een goed beheer van water 
is een duurzame vereiste aan 
een gezond leefklimaat in een 
polderlandschap. Waterber-
ging zowel boven als onder 
de grond om in tijden van 
overvloed het water te kun-
nen opslaan en in tijden van 
droogte het water uit onder-
grondse wateropslag voor de 
agrarische omgeving en natuur 
te kunnen vrijgeven. Door 
alle duurzaamheidsaspecten 
goed te inventariseren en in de 
uitbreiding te integreren wordt 
aan de basisvoorwaarden voor 
een duurzaam en toekomst-
bestendig leven een invulling 
gegeven.  

RUIMTE VOOR EEN DUURZAAM EN TOEKOMST-
BESTENDIG LEVEN

Met de uitbreiding van ONS dorp mogen de moderne 
basisvoorwaarden als Duurzaamheid en Toekomstbe-
stendig niet ontbreken. Duurzaamheidsaspecten worden 
vormgegeven door de multifunctionaliteit binnen deze 
uitbreiding. Energieneutraal bouwen waarbij multifuncti-
onele gebouwen voorzien kunnen worden van zonne- en 
aardwarmte met wellicht windenergie.

Door invulling met zorg, 
maatschappelijke diensten en 
ondernemers ontstaat er tevens 
een veilige omgeving waar een 
natuurlijk sociaal toezicht is en 
kan ook een inkomstenstroom 
gegenereerd worden voor de 
verenigingen in de vorm van 
huur vanuit de (commerciële) 
partijen die gebruik maken van 
de aanwezige verenigingsac-
commodaties. Startend en be-
staand ondernemerschap kan 
hierbij worden gestimuleerd 
met aantrekkelijke ruimtes 
faciliteiten. Ruimtes en facili-
teiten die ook geschikt kunnen 
zijn om op afstand werken 
mogelijk te maken waardoor 
werkende inwoners niet altijd 
genoodzaakt naar kantoren in 

de randstad te reizen. 
Scholen en jeugd kunnen in 
deze omgeving in contact 
komen met maatschappelijke 
diensten, ondernemerschap 
en ook het verenigingsle-
ven waarmee geleerd wordt 
vrijwilligerswerk op te pakken 
of een toekomst op te bouwen 
in de zorg of het bedrijfsle-
ven.  Zowel onder ouderen als 
jongeren wordt steeds vaker 
vereenzaming geconstateerd. 
Op het terrein van ONS staat 
ontmoeten en verbinden cen-
traal, niet alleen tussen leden 
van aanwezige verenigingen, 
bezoekers van evenementen, 
recreanten maar juist voor alle 
inwoners.

RUIMTE VOOR ZORG, MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN 
EN ONDERNEMERS

Hoe verbinden we mensen met elkaar?

Naast ruimte en aandacht voor recreatie en ontspanning 
zien wij in het plan ook ruimte voor de invulling van zorg, 
maatschappelijke diensten en ondernemers. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan Buiten Schoolse Opvang, jongerenwerk, 
een fysiotherapiepraktijk, een huisarts of tandartsprak-
tijk of een sportschool. Overheidstaken vanuit een lokaal 
ondersteuningspunt als een frontoffice voor burgerzaken, 
de lokale brandweer of jeugdzorg zouden hier een centrale 
functie kunnen innemen.
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4.SAMENVATTING
Met een plek van ONS wordt Julianadorp voorzien in de 
belangrijke kerngebieden. Het draagt bij aan een breder 
perspectief waar maatschappelijke diensten en ondernemer-
schap belangrijk zijn en zorg dragen voor een dynamische 
omgeving. Duurzaamheid in aanleg, bouw en ondernemer-
schap staat garant voor een toekomstbestendige locatie. Een 
plek van ONS geeft de huidige en toekomstige generaties 
van Julianadorp een prachtige omgeving waar saamhorig-
heid, verbondenheid en vermaak de vitaliteit en gezondheid 
stimuleren en bevorderen.

In veel gemeenten is een multifunctioneel terrein reeds 
werkelijkheid, waarbij sportclubs, jongerenwerk, sporthal en 
evenemententerrein bij elkaar zijn gesitueerd. Een bundeling 
van krachten en toezicht worden versterkt. Vrijwilligers van 
de verschillende partijen kunnen elders op de locatie des-
gevraagd bijspringen, terwijl partijen onderling ervaring en 
kennis kunnen delen en uitwisselen. 

DE MEERWAARDE VAN EEN PLEK VAN ONS:
• SOCIALE FACTOREN, door het samenbrengen van de 
kerngebieden wordt sociale samenhang en collectiviteit tus-
sen alle inwoners versterkt. Mensen voelen verbonden en zijn 
daarmee sociaal en vitaal sterk.
• ECOLOGISCHE FACTOREN, een gevarieerd landschap in 
een parkachtige omgeving waar de lokale biodiversiteit gesti-
muleerd wordt. Waar een duurzaam waterbeheer zorg draagt 
voor ecologische en recreatieve aspecten en een betrouwbaar 
waterniveau voor de leefomgeving. 
• ECONOMISCHE FACTOREN, een multifunctioneel terrein 
waar het gezamenlijk optimaal benutten van de aanwezige 
faciliteiten centraal staat. Door een combinatie van onder-
nemerschap, verenigingsleven en maatschappelijke diensten 
wordt inwoners betrokken als vrijwilliger of wordt voorzien in 
werkgelegenheid.
• GEZONDHEIDSFACTOREN, een plek van ONS voorziet 
de inwoners van Julianadorp van een plek van ontspanning 
en inspanning in een groene omgeving waarmee vitaliteit en 
gezondheid bevorderd en gestimuleerd wordt. Een goede 
lichamelijke en geestelijke gezondheid van de inwoners geeft 
minder kosten aan zorg, draagt bij aan de veiligheid in een 
duurzame leefomgeving.

  
VERWACHTING VAN DE GEMEENTE 
EN ANDERE PARTIJEN
ONS dorp wil samen met de gemeente Den Helder en andere 
partijen de mogelijkheden voor een plek van ONS onder-
zoeken op de mogelijkheden en haalbaarheid, om met een 
goede tijdsplanning alle facetten zoveel en compleet mogelijk 
te realiseren. Een belangrijk onderdeel hierbij is ook de in-
wisselbaarheid van de huidige terreinen. Hierbij zal een korte 
termijnplan moeten worden ontwikkeld voor de deelnemende 
verenigingen of evenementen met een duidelijke urgentie en 
een plan voor de lange termijn voor de deelnemende partijen 
of verenigingen waar de factor tijd nog geen thema is. 

DE SAAMHORIGHEID IN JULIANADORP IS GROOT
 waarmee de deelnemende partijen willen aangeven alleen 
een plek van ONS centraal en geconcentreerd te ambiëren.

 

ONDERTEKENING
ONS dorp is een samenwerking van 
en wordt ondersteund door:
 
STICHTING EVENEMENTEN JULIANADORP, JULIANAPOP
Naam:       

Handtekening:

JULIANADORPER POWER FESTIVAL, JPF
Naam:       

Handtekening:

INITIATIEFGROEP JULIANAPARK
Naam:       

Handtekening:

JULIANADORPER VOETBAL CLUB, JVC
Naam:       

Handtekening:

JULIANADORPER HANDBAL CLUB, JHC
Naam:       

Handtekening:

CULTURELE VERENIGING JULIANADORP VOORUIT
Naam:       

Handtekening:

TENNIS VERENIGING JULIANADORP, TVJ
Naam:       

Handtekening:
 
STICHTING SPRINGFAIR JULIANADORP
Naam:       

Handtekening

LR & PC DE DUINRUITERS
Naam: 

Handtekening:

IJSCLUB JULIANADORP
Naam: 

Handtekening:

STICHTING MEE & DE WERING, afdeling jongerenwerk 
Naam: 
      
Handtekening:

ONS DORP 
Naam 
      
Handtekening:
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Een plek van ons...


