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WILLEMSOORD BV
RAADSCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN



Ontwikkelingen

1e half jaar 2021:

-Willemsoord gaat weer bruisen; 
de Covid-21 maatregelen worden langzaam 
maar zeker opgeheven

-Aantal evenementen heeft onder stringente 
voorwaarden plaats kunnen vinden, oa. de Kermis

Veel betrokkenheid, passie en energie voor
Willemsoord 

=> Willemsoord is van iedereen!



Ontwikkelingen

1e half jaar 2021:

Erfgoed organisatie:
- nieuwe voorzitter en directeur

- omvorming tot Stichting Erfgoed Den Helder

- Intensiveren samenwerking met Willemsoord BV
oa. subsidies, planmatig onderhoud etc.

Onderhoud:

- Kade groot onderhoud

- Meerjarenonderhoudsplan MJOP

- Aanbesteding van ophogen kade en verplaatsen Museumhaven



Ontwikkelingen

Financiën

- 2021 opnieuw positief netto-resultaat verwacht
(sinds 2016) 

• Ondanks corona 

• Horeca het zwaar heeft,  
in gesprek met ondernemers

• Verhuuropbrengsten lager, verkoop 39 en 41

• We zien het aantrekken, veel ‘dagbezoekers’

Uitdagingen:

• Aanhoudende coronamaatregelen

• Veiligheid; 

• Verkeer; shared spaces

• Boerenverdrietbrug



Dit jaar; 
belangrijke projecten

• Verlengen MedemblikkerLoods

• Verstevigen kades

• Verhogen kade en herinrichten museumhaven

• Divers onderhoud en schilderwerk, oa. de Kampanje

• Intentieverklaring Warmtenet

• Ontwikkeling en verbouw Sectie 51; Gebouw 51 AA

• Verbeteren terrassen horeca



Toekomst

• Komst van het Stadhuis

• Verbetering parkeervoorzieningen en herinrichten 
terrein

• Nautisch kwartier; Herinrichting museumhaven

• Nieuwe brug naar Willemsoord vanuit Beatrixstraat

• Herinrichting Jachthaven, t.b.v. Omvaarroute

• Sail Den Helder 2023

• Inwerking stelling getijde haven

• Evenementen op Willemsoord

• Verduurzaming



Stichting Erfgoed Den Helder + 
Willemsoord BV

2021 Overgangsjaar

• Nieuwe organisatie is belangrijk voor doorontwikkeling 
Erfgoed in Den Helder

• Beheer in één hand

• Marketing in één hand

• Een sterk merk voor Den Helder

• POM status verwerven 
Professionele Organisaties voor Monumentenbehoud

- minimaal 20 Rijksmonumenten
- middel van Rijksoverheid om goed eigenaar- en 
opdrachtgeverschap te stimuleren

- biedt voordelen bij aanvraag instandhoudingssubsidie 



Den Helder en Willemsoord
een monumentale, duurzame samenwerking


