Deelname Dijk van een Wijk
Projecteigenaar:
Contactpersoon:

De Helderse Vallei - kinderboerderij en bezoekerscentrum
Madelon van Schoonhoven
m.van.schoonhoven@deheldersevallei.nl
0223-612555

Projectbeschrijving:
Ga mee en ontdek!
Met een speciale app. op je smart Phone kun je in je eigen wijk in Den Helder speuren naar duurzame
oplossingen. De speurtocht voert je langs verschillende plekken en huizen. Hoe duurzaam is jouw wijk
en wat kun jij zelf doen? Tijdens de route test je hoe goed JIJ en jouw wijk al bezig zijn.
Aan het eindpunt van de route, bij De Helderse Vallei, ontdek je jouw score en vind je tips en
handigheidjes om thuis (nog) meer te kunnen besparen en zo je score voor de toekomst te verbeteren!
De route en de app. zijn gratis te downloaden, voor jong en oud of in te zetten voor de scholen uit de
wijk. Ontwikkeling en ondersteuning wordt door De Helderse Vallei gedaan.
Doelstelling:
De interactieve speurtocht is op elke smart Phone te downloaden en kan dus door zowel leerlingen in
opdracht van een docent, of geïnteresseerde bewoners gespeeld worden.
Doelstelling hierbij is het volgende:
Bewoners van de wijk kijken door een ‘duurzame’ bril naar hun eigen huis en wijk.
Bewoners ontdekken op een leuke manier door middel van een soort zelf test hoe duurzaam
hun wijk. (In de toekomst eventueel t.o.v. andere wijken)
Bewoners zien dat er al diverse duurzame initiatieven in de wijk zijn en kunnen hierdoor
makkelijker aansluiting zoeken met buurt/wijkbewoners voor informatie en hulp bij eigen
plannen.
Bewoners ontdekken welke hulpmiddelen er gemeentelijk en/of landelijk beschikbaar zijn om
de eigen woning te verduurzamen.
Bewoners ontdekken wat het verduurzamen van de eigen woning kan opleveren.
Bewoners weten De Helderse Vallei te vinden als ‘duurzaamheidsknooppunt’ voor de gemeente
Den Helder en kunnen hier hun vraag met betrekking tot duurzaamheid kwijt.
* Bewoners = jong en oud

Begroting:
Onderdeel
Speurtocht Nieuw Den Helder

ex Specificatie

Kosten ex btw

Verkenning/Ontwikkelkosten Belevenisonderwijs
Omzetten basisspeurtocht naar rechtenvrije GPS
Coordinatie DHV (2 uur a 85)
Inzet ontwikkeling DHV (4 uur a 85)
6 Hufterproof stootcasing voor smartphones
Informatiepunt 'verbeter jouw huis' in het bezoekerscentrum
PR & communicatie in de wijk(en)

€  400,00
€  600,00
€  170,00
€  340,00
€  333,00

TOTAAL

incl btw
€  484,00
€  726,00
€  205,70
€  411,40
€  399,30
€  2.500,00
€  500,00
€  5.226,40

Toelichting begroting:
Inzet Belevenisonderwijs
Voor het ontwikkelen van de speurtocht werken we samen met belevenisonderwijs / Guido van Belle.
www.belevenisonderwijs.nl
Hufterproof casing
De Helderse Vallei heeft 6 smartPhones beschikbaar met een dergelijke applicatie. Voor leengebruik in
de wijk is de aanschaf van hufterproof casing gewenst.
Informatiepunt
Het budget zal worden ingezet voor een duidelijke communicatiepunt over duurzaamheid
(vraag/aanbod) bij De Helderse Vallei. Hierbij kan gedacht worden aan een contactpersoon, digitaal
loket en/of informatiemateriaal.
PR/Communicatie
Pro-actieve PR op scholen, in wijkcentra en wijkcommissies door middel van informatiemateriaal en
contactpersoon.
Mogelijkheden tot verbreding:
De begroting zoals deze gepresenteerd is in dit plan, betreft ontwikkeling van een speurtocht door de
wijk ‘Nieuw Den Helder’. Wanneer meerdere wijken van Den Helder aanhaken, zijn terugkerende kosten
punt 1 t/m 4 uit  de  begroting  tw:  €  1827.10.  

