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Onderstaand in het kort samengevat waar we op dit moment staan. Verderop in deze nieuws-

brief volgt de uitgebreidere uitleg.  

• Financieel ziet het er goed uit 

• Nieuwe locatie is bekend 

• Haalbaarheidsonderzoek gaat binnenkort naar de gemeenteraad 

• Eerste schets van de nieuwe locatie is inzichtelijk 

 

Weer een paar maanden verder, de tijd vliegt voorbij. Er is ondertussen veel gebeurd, de twee 

brainstormavonden zijn een succes geweest, veel input van de aanwezige leden ontvangen. Er 

is een publicatie in de krant verschenen waarin verteld wordt dat Stichting ONS, Woningstich-

ting Den Helder, ’s Heeren Loo en de gemeente Den Helder een intentieovereenkomst hebben 

gesloten om samen de realisatie van het ONS gebied en ontwikkeling van Julianadorp-Oost te 

verkennen. Een haalbaarheidsonderzoek, waarin beoordeeld wordt of een dergelijke verande-

ring qua locatie en financieel haalbaar is. Deze publicatie is terug te vinden op onze website 

(www.tvjulianadorp.nl/ons_julianadorp) 

 

In het verleden is onze vereniging ook aangesloten geweest bij dergelijke initiatieven, maar 

vaak waren de financiën een breekijzer. Met het huidige haalbaarheidsonderzoek willen we aan-

tonen dat het ook anders kan. Belangrijk voor TVJ is dat we kostenneutraal over kunnen naar 

een nieuwe locatie, minimaal terug krijgen wat we nu hebben, maar ook klaar zijn voor de toe-

komst. 

 

Inmiddels weten we dat het uitgangspunt van TVJ, kostenneutraal overgaan, nog steeds haal-

baar lijkt en dat de beoogde nieuwe locatie bekend is: het stuk grond tussen de nieuwbouwwijk 

Prins Willem Alexanderhof en het gebied van ‘s Heerenloo. Nu dat bekend is, willen we natuur-

lijk steeds meer details weten en dat is logisch. In het haalbaarheidsonderzoek is een schets 

gemaakt waarbij een indruk wordt gegeven van waar we naartoe willen. Niet in beton gegoten, 

maar het geeft wel een bepaalde richting aan. En wij hebben als vereniging een beter praat-

plaatje. 

 

Op de volgende pagina de eerste schets waarin rechts bovenin het gebied voor Sport is ingete-

kend. Zoals te zien is, worden er ook woningen gebouwd en is er ruimte voor Ontspanning en 

Natuur.  
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Rechts zie je de 

voorlopige schets 

met rechtsboven het 

sportgebied. 

 

Dit is een eerste op-

zet en niet definitief, 

maar geeft wel een 

indruk van hoe de 

nieuwe situatie kan 

worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heb je vragen, een mening, een briljant idee of iets wat betrekking heeft op dit initiatief, laat 

het ons weten via email ONS@tvjulianadorp.nl 

 

Wil je meer informatie, kijk dan op: 

 T.V. Julianadorp  www.tvjulianadorp.nl/ons_julianadorp 

 Panoramalokaal  www.panoramalokaal.nl/inzendingen/julianadorp+team+3 

 ONS Julianadorp  www.onsjulianadorp.nl 
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