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Helderse Courant
Dierenbezitters
tegen wil en dank

’Mug kan schip
niet laten deinen’
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’Verschuil je niet
achter regels’
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VOOR HET LAATSTE NIEUWS: NHD.NL

Nieuwbouw in
De Cocksdorp
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Zandsuppletie
verjaagt vogels
naar Den Helder
Petra Bies
Den Helder ✱ De grootscheepse
zandsuppletie bij Petten zorgt voor
een enorme toename aan zeevogels
langs de Helderse kust. De strekdammen zitten geregeld bomvol.
De meeuwen en andere soorten nemen de wijk, omdat het voedselaanbod bij de Hondsbossche Zeewering
verschraald is. ,,Er is daar een enorme hoeveelheid zand gestort, zand
dat uit diepe stukken van de zee
komt en weinig voedsel bevat. Ik
denk dat wel honderdduizenden
vogels het gebied verlaten hebben’’,
zegt Fred van Vliet van de Vogelwerkgroep Den Helder.
Een deel is naar Den Helder getrokken. Hongersnood zal er niet ontstaan, door de vloed vanuit het
Marsdiep spoelt er genoeg proviand
naar de kust. Van Vliet schat in dat
het drie tot vier jaar duurt voor er
weer voedsel is bij Petten. ,,Hier
moeten we nu van genieten. Grote,
rustige groepen trekken andere vogels aan. Er is van alles te zien. ’’

Zeevogels op een dam bij Huisduinen. Het zit er geregeld bomvol.
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Grote groei van
aantal daklozen
Leo Blank

redactie.hc@nhd.nl

METEEN NAAR JE ZIN BIJ
MEGATEGEL.NL

Deze actie is geldig t/m zondag 4 oktober 2015.
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Den Helder ✱ Steeds meer dak- en
thuislozen kloppen aan bij dnoDoen. In de Kop van Noord-Holland
noteerde de instelling vorig jaar 45
procent meer cliënten: 206 volwassenen en 26 kinderen.
120 mensen voldeden aan voorwaarden voor opvang en hulpverlening.
Mannen zijn veruit in de meerderheid. Drie van de vier hulpzoekers
komen uit Den Helder. Bijna één op
de drie is buiten Nederland geboren.
DnoDoen Den Helder neemt alleen
personen op die tenminste drie jaar
staan ingeschreven bij één van de
vier Noordkopgemeenten. Buitenlanders moeten kunnen aantonen
dat ze recht hebben op sociale voorzieningen in ons land. In 2014 woonden 56 mensen zelfstandig met begeleiding. Een stijging van 30 procent. Het aantal bewoners van het
sociaal pension nam licht af.
DnoDoen schrijft de forse stijging
van het aanmeldingen toe aan betere naamsbekendheid, meer samenwerking met en doorverwijzing
door andere instellingen, nieuwe
doelgroepen en toename van mensen met (financiële) problemen.
➔ Regionaal 8/9:
Pamperen is voorbij

Verbouwing
Den Helder ✱ Het sociaal pension aan de Nieuwstraat (Wapen van Den Helder) wordt in
2016 verbouwd. Nu nog gedeelde kamers komen ter beschikking van één persoon of een gezin. De capaciteit daalt van 42
naar 17 bewoners.
Het pension, dat tijdens de
werkzaamheden open blijft,
wordt doorstroomhuis waar
mensen maximaal vier maanden blijven met één, hooguit
twee mensen per kamer. Sommige worden uitgerust met eigen keuken. Op de begane
grond komen vijf kamers voor
acht personen voor kortdurende nachtopvang. Bijvoorbeeld
in crisissituaties of bij extreme
kou.
En voor zwervers die begeleiding afwijzen.
Voor de verbouwing is 500.000
euro nodig. DnoDoen, gemeenten en pandeigenaar Woningstichting leggen 300.000
euro op tafel.
Voor de ontbrekende twee ton
is de actie ’Verder komen, méér
doen!’ gestart. Gemikt wordt
op goede doelen, regionaal bedrijfsleven en publieksacties.

Onder Dak
Hoe vergaat het ex-daklozen die onder begeleiding
zelfstandig wonen? In de
komende weken op zaterdag, vanaf 10 oktober, een
aantal portretten in de
serie ’Onder Dak’.
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