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Amendement 'vooruitkijken met de nautische dames'
De raad van de gemeente De Helder in vergadering bijeen op 3 november 2021;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders tot het vaststellen van
de programmabegroting 2022, nummer 2021-040798,
besluit
aan beslispunt 1 van het ontwerpbesluit de volgende passage toe te voegen:
, met dien verstande dat aan de begroting voor 2022 een bedrag van € 50.000,- wordt
toegevoegd ten gunste van de beheerstichting van de Bonaire voor de instandhouding van
het uit 1877 stammende schroefstoomschip. De financiering vindt plaats vanuit het overschot
van de programmabegroting 2022.
Toelichting:
De grotere monumentale schepen (Het Lichtschip Texel, De Hoogeveen, De Bonaire) vormen
een kernkwaliteit van het nautische karakter van Willemoord. Deze 'nautische dames' worden
door een groot aantal vrijwilligers in stand gehouden. Ondanks de grote vrijwillige inzet voor
het (ingrijpende groot) onderhoud en de gastvrijheid voor het ontvangen van betalende
bezoekers blijkt het toekomstbestendig maken van deze schepen in deze fase met de huidige
exploitatiemogelijkheden problematisch. In het bijzonder is de Bonaire hierdoor nu in zwaar
weer beland.
Onlangs hebben de betrokken vrijwilligersorganisaties eerste gesprekken met elkaar opgestart
om tot nieuwe structurele oplossingen voor exploitatie en instandhouding te komen en hiervoor
eerste oplossingsrichtingen bedacht. De gemeente wordt gevraagd hierin mee te denken.
Het slagen van dit initiatief is belangrijk omdat juist de aanwezigheid van deze oude nautische
dames in bijzondere mate aan Willemsoord zijn kenmerkende allure geeft waarbij de
toeristische meerwaarde voor het toeristische product van Den Helder als stad aan zee buiten
kijf staat. Daarnaast verdient de transitie naar een volgende fase van de ontwikkeling en
instandhouding steun zoals die ook bij andere erfgoed initiatieven gesteund wordt. De eigen
ideeën daarover en de wens om samen deze transitie naar een duurzame exploitatie aan te
gaan, geven een extra argumentatie. Juist ook eigen Helderse gedrevenheid en inzet zijn het
waard om gestimuleerd te worden.
Om ook de vrijwilligers van De Bo ire volwaardig aan dit initiatief mee te laten doen kan deze
financiële bijdrage als een er ugging beschouwd worden naar de vernieuwde exploitatieen instandhoud~
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