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Betreft: Stand van zaken nieuwe erfgoedorganisatie  

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 

Door middel van deze raadsinformatiebrief willen wij u informeren over de stand van zaken in de 

voorbereiding van de nieuwe erfgoedorganisatie waar Stichting Stelling Den Helder, Willemsoord B.V. 

en gemeente Den Helder samen aan werken. Hierbij geven wij een update van de ontwikkelingen die 

hebben plaatsgevonden sinds de vorige raadsinformatiebrief (RI19.0024) die u begin mei ontvangen 

heeft.  

 

Aanstelling kwartiermaker 

Per 20 mei jl is Eltje de Klerk aangesteld als kwartiermaker voor de nieuwe erfgoedorganisatie. Zij 

treft, samen met de drie betrokken partijen, de voorbereidingen voor de oprichting voor de nieuwe 

organisatie. Hierbij wordt het bedrijfsplan en de statuten voor deze nieuwe organisatie opgesteld. Om 

het proces in goede samenwerking tussen diverse partijen goed te laten verlopen is onder leiding van 

de kwartiermaker een projectgroep opgericht waarin de drie partijen vertegenwoordigd zijn. Deze 

groep komt regelmatig bij elkaar om koers te bepalen voor de nieuwe organisatie. Naast de 

projectgroep is ambtelijk ook een werkgroep opgericht waarin de technische aandachtspunten 

(financieel, fiscaal, juridisch, vastgoed eigendom) verder uitgewerkt worden. Ook heeft de 

kwartiermaker contact gelegd met relevante partijen als Zeestad BV en Citymarketing Den Helder. 

 

Stichting Stelling Den Helder  

Directie en organisatie van Stichting Stelling Den Helder werken proactief mee aan de totstandkoming 

van de nieuwe erfgoedorganisatie.  

In juni is er een bijeenkomst georganiseerd voor de vrijwilligers van de Stichting Stelling Den Helder. 

De vrijwilligers zijn de kracht van de huidige stichting en dankzij hen is de Stelling grotendeels 

behouden gebleven en door de jaren heen steeds verder opgeknapt. Ook voor de nieuwe organisatie 

blijft de rol van de vrijwilligers cruciaal. Daarom is op de vrijwilligersavond hun rol centraal gesteld. 

Doel van de avond was om aan de ene kant de vrijwilligers te informeren over de stand van zaken in 

het proces richting nieuwe organisatie. Aan de andere kant was het doel om het in een open gesprek 

te hebben over de zaken die voor de vrijwilligers belangrijk zijn en ook te horen van de vrijwilligers 

welke zorgen zij hebben en welke kansen zij zien. Ter inspiratie waren twee sprekers uitgenodigd van 

Stichting Texels Museum.  

 

Willemsoord BV 

Ook de samenwerking met directie en organisatie van Willemsoord BV verloopt voorspoedig. 

Willemsoord BV werkt actief mee aan alle werkzaamheden die het hele traject met zich meebrengt. 

Daarnaast heeft er een kennismaking plaatsgevonden tussen kwartiermaker en enkele 

vertegenwoordigers van de huurders op Willemsoord.  

 

Ondertekening intentieovereenkomst 

Op 1 juli is een nieuwe mijlpaal bereikt in het traject van de oprichting van de nieuwe 

erfgoedorganisatie. Stichting Stelling Den Helder, Willemsoord B.V. en gemeente Den Helder hebben 

formeel hun steun aan de nieuwe erfgoedorganisatie uitgesproken door de ondertekening van een 

intentieovereenkomst. Partijen spreken hierbij formeel af mee te werken aan de nieuwe organisatie en 

ook de overige partijen mee te nemen in acties die zij ondernemen die invloed hebben op de nieuwe 

erfgoedorganisatie. Dit feestelijke moment vond plaats in Fort Kijkduin, in gezelschap van de pers en 

diverse betrokkenen.  
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Van links naar rechts: Hans Broekmeulen, Heleen Keur en André Koning bij de ondertekening van de intentieovereenkomst.  

 

 

Vervolgtraject  

De komende periode zal de uitwerking van een aantal technische vraagstukken centraal staan. Hierbij 

zullen de verschillende mogelijkheden op het gebied van onder andere overdracht van vastgoed, 

financiële positionering, en juridische borging in kaart gebracht worden en richting aan gegeven 

worden. Daarbij zal ook in september een raadsinformatieavond georganiseerd worden om deze 

onderwerpen ook bij de raad voor te leggen.  
 
Den Helder, 12 juli 2019. 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

locoburgemeester 

Kees Visser 
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