Nieuwsbrief project Molenwerf
(Vinkenterrein)

Het is even stil geweest rond het project Molenwerf, dat Woningstichting/Helder Vastgoed
BV op het Vinkenterrein wil realiseren. Achter de schermen is evenwel gewerkt aan de
voorbereidingen om de nieuwbouw van 16 koop- en 18 huurwoningen, een replica van de
historische houtzaagmolen De Goede Verwachting, garages en een onderkomen voor de
stichting Buurtbeheer mogelijk te maken. In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan
de huidige stand van zaken en de stappen die nog gezet moeten worden. Ook is er informatie
over de molen die straks deels op ambachtelijke wijze zal worden gebouwd en blikvanger
moet worden voor wie over de Fabrieksgracht passeert.
Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen? Richt u dan tot molenwerf@denhelder.nl.

Vinkenterrein wordt Molenwerf wordt Molenplantsoen

Het Vinkenterrein wordt Molenwerf wordt Molenplantsoen. Ingewikkeld? Dat zit zo: in de volksmond
heet het gebied Vinkenterrein, naar de gelijknamige houthandel die hier ooit was gevestigd. In de
omliggende wijken weet iedereen wel wat met Vinkenterrein wordt bedoeld. Voor buitenstaanders
is dat minder duidelijk. Dus koos Helder Vastgoed voor de projectnaam Molenwerf, verwijzend naar
de molen en houtwerf. De gemeentelijke adviescommissie straatnaamgeving maakte er vervolgens
Molenplantsoen van, vanwege het vele groen. Dat wordt voor toekomstige bewoners het adres
zodra het gebied klaar is.

Negen vragen (en hun antwoorden)
Wat is nu de stand van zaken met het project Molenwerf?

De vereiste planologische procedures die nodig zijn voor de herinrichting van het gebied zijn
voorbereid. Zo is er een zogeheten Uitwerkingsplan opgesteld, waarin precies staat wat waar moet
komen. Dit plan wordt zo spoedig mogelijk ter inzage gelegd en daarna formeel vastgesteld.
Hiermee is totaal nog zo’n twee maanden gemoeid. Op basis van het Uitwerkingsplan kan Helder
Vastgoed BV de omgevingsvergunning aanvragen, zeg maar de bouwvergunning. Als de gemeente die
verleent – in eerste instantie staat daar maximaal zes weken na aanvraag voor – wordt de aannemer
gecontracteerd. Naar verwachting gebeurt dat laatste ergens medio september. De aannemer maakt
daarna zijn planning en bestelt materialen. Het is nu nog te vroeg om precies te zeggen wanneer
daadwerkelijk met de bouw wordt begonnen.

Er is al gewerkt op Molenwerf. Wat is er gedaan?

Vooruitlopend op het bouwrijp maken
van het terrein is de speelkooi een stuk
verplaatst en een kwartslag gedraaid.
De kooi is tijdelijk betegeld, zodat er
alvast sport en spel mogelijk is.
De tegels dienen ook als fundering voor
de nieuwe gietvloer die er over ongeveer
een maand in komt. De naast de kooi
gelegen speeltoestellen zijn vanaf de
eerste week van juni weer te gebruiken.
Eerst moet eind deze maand de speciale
valdempende gietvloer rondom de
toestellen worden aangebracht.

Verder is er een tijdelijk parkeerterrein voor zo’n dertig voertuigen aangelegd, om het verlies van
parkeerplekken tijdens de bouw te compenseren. Toch is het onvermijdelijk dat gedurende de
werkzaamheden minder parkeerruimte beschikbaar is. Als Molenwerf voltooid is, heeft het gebied per
saldo méér parkeerplekken dan vóór de bouw. Daarbij is dus ook rekening gehouden met de komst van
de woningen.

Kan tijdens de bouw veilig
gebruik gemaakt worden van
de speelkooi?

Ja dat kan. Er komt vanaf de
Fabrieksgracht een speciale corridor
over het terrein naar de kooi.

Er werd eerst gesproken over 16 koop- en 16 huurwoningen. Nu zijn het 18
huurwoningen geworden?

Besloten is ook in de onderbouw van de molen twee huurwoningen met elk twee slaapkamers te realiseren.

Is de verkoop en verhuur van de woningen al begonnen en wat worden de prijzen?

Noch de verkoop, noch de verhuur is al
begonnen. Geïnteresseerden voor een
koopwoning kunnen zich wel melden bij
makelaardij Coltof, Willemsoord 51D.
Er zijn nog geen verkoopprijzen bekend.
De verdeling van de huurwoningen
gebeurt straks op de gebruikelijke wijze:
na aanmelding van kandidaten via
Woonmatch. Ook de huren zijn nog
niet bekend.

Welke functie krijgt de molen?

De molen zal geëxploiteerd worden door de Helderse Molenstichting ‘De Onderneming’. Die werkt
momenteel aan de invulling met onder meer een bed & breakfast (twee kamers in de molen zelf met
elk eigen badkamer en pantry). Er hebben al diverse partijen aangegeven interesse te hebben in het
beheer van de bed & breakfast. De voorkeur gaat uit naar lokale mensen. Voorts komt er op de begane
grond in de molen een informatiecentrum over de geschiedenis van de Helderse molens (inclusief
Julianadorp), de molens in het Waddengebied, energietransitie (zoals wind-energie op zee en de rol
daarin voor Den Helder) en innovatieve windtoepassingen, zoals Racing Aeolus op de dijk, waarbij
deelnemers, rijdend op windenergie, tegen de wind in racen.

Nog even over die molen: veroorzaakt deze straks geen geluidsoverlast of
hinder van schaduw?

Nee, de molen komt ver genoeg van de
omliggende woonbebouwing te staan
en zal, in tegenstelling tot moderne
windturbines, heel weinig geluid
produceren. Er wordt ook niet gezaagd.
De schaduw bereikt het grootste deel
van het jaar de woningen niet. Alleen
in de winter, bij laagstaande zon aan
het einde van de middag, is er een licht
schaduweffect op de Fabrieksgracht
mogelijk, maar de molen is dan niet in
bedrijf. De molenstichting verwacht,
afhankelijk natuurlijk van de wind,
’s zomers twee tot drie keer per week overdag de wieken te kunnen laten draaien. In de wintermaanden
is dat één keer per week.

Belangstelling om vrijwillige molenaar te worden?

Dat kan! Er zijn op dit moment twee molenaars in opleiding binnen de molenstichting en recent hebben
zich nog twee belangstellenden gemeld. Toch kan de molenstichting er nog wel twee extra gebruiken.
Het is vrijwilligerswerk, maar niet vrijblijvend. De molenaars (m/v) zijn de gastheren of -vrouwen van de
molen. Ze vertellen hoe molens werken en laten deze ook draaien. Een molenaar volgt een opleiding via
het Gilde van Vrijwillige Molenaars en kan desgewenst ook worden ingezet op molens in de omgeving,
zoals op Wieringen.

Behalve molenaars zoekt de stichting ook vrijwilligers die als gastheer of -vrouw willen optreden tijdens
de exposities in de molen.
De molenstichting heeft een eigen website (www.HelderseMolens.nl) en de molen De Goede Verwachting
ook (www.deheldersemolen.nl) Op deze laatste site is naast de historie van De Goede Verwachting ook
alles te lezen over hoe een onderdeel van de molen is te sponsoren – van wiek tot gereedschap.

