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MOTIE vreemd aan de orde van de dag om het verder verval en sloop van
het Brugwachtershuisje Ankerpark te voorkomen.
De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 25 januari 2021;
constaterende dat:
het uit circa 1850 daterende Brugwachtershuisje Ankerpark op de
gemeentelijke lijst staat van beeldbepalende panden;
het Brugwachtershuisje in 2013 economisch is overgedragen aan de Port of
Den Helder;
de fractie van Gemeentebelangen in april 2020 schriftelijke vragen heelt
gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de staat en
onderhoud van het pand;
het college antwoordde er overleg gestart zou worden met de Port of Den
Helder;
het nog steeds niet duidelijk is welke afspraken er gemaakt zijn tussen de
gemeente en Port of Den Helder over de staat en onderhoud van het huisje;
overwegende dat:
het college zich zou inspannen voor renovatie van het Brugwachtershuisje
Ankerpark;
het college de raad zou informeren over de resultaten van het overleg met
Port of Den Helder en/of geïnteresseerden;
de raad sindsdien niets meer heelt vernomen;
het Brugwachtershuisje inmiddels in verre staat van verpaupering is;
draagt het college van burgemeester en wethouders op:
1. al het mogelijke te doen ter voorkoming van verder verval en behoud van
sloop van het brugwachtershuisje Ankerpark;
2. in overleg met de Port of Den Helder en /of andere geïnteresseerden te
komen tot een oplossing om dit beeldbepalende pand in ere te herstellen;
3. de gemeenteraad uiterlijk op 31 maart 2021 te informeren over de concrete
acties die zijn en worden ondernomen om dit pand in goede staat te brengen
en te houden.
Namens de fracties van:
Gemeentebelangen Den Helder, N. List
Behoorlijk Bestuur vD-H& Julianadorp, S. Hamerslag
D66, H. Mask
PVV, V.H. van den Born
PvdA, P. Blank
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Stadspartij Den Helder, H. van Dongen

