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Raadsvragen 

  
  
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Gemeentebelangen Den Helder betreffende 
Brugwachtershuisje Ankerpark. 
  

  

Aan de leden van de Gemeenteraad 

  
Op 8 april 2020 heeft de fractie Gemeentebelangen Den Helder onder verwijzing naar artikel 36 van het 
reglement van orde voor de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over 
Brugwachtershuisje Ankerpark, het antwoord vindt u onder de vraag: 
  
Kortgeleden bereikten ons via sociale media berichten over de gebrekkige staat van het uit circa 1850 
daterende brugwachtershuisje aan het Ankerpark, waarvan de gemeente Den Helder eigenaar is. Het huisje 
staat op de gemeentelijke lijst met beeldbepalende panden. 
In dat verband verwijs ik naar de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie van Behoorlijk 
Bestuur d.d. 1 april 2020 inzake de woningen aan de Balistraat. Uw college stelt daarin dat ‘de honderd jaar 
oude woningen geen monument zijn maar wel beeldbepalend en dat het wenselijk is om datgene wat 
historisch is te behouden.’ En: ‘In gesprekken met Woningstichting  brengen wij het belang van 
beeldbepalende gebouwen voor het voetlicht’. 
Gezien deze beantwoording concluderen wij dat het college belang hecht aan behoud van panden die 
belangrijk zijn voor de Helderse historie. Dat wordt nog eens bevestigd in een artikel op de website van het 
NoordHollands Dagblad dd 8 april 2020, waarin een gemeentelijke woordvoerster wordt geciteerd over 
behoud van de zogeheten ‘paddenstoel’ van het V&D-gebouw. De woordvoerster zegt daarin namens het 
college: ,,De gemeente heeft inmiddels de waarde van dit bijzondere pand verschillende keren onder de 
aandacht gebracht van Woningstichting.’’ 
Uiteraard zijn wij van Gemeentebelangen inmiddels zelf gaan kijken naar het brugwachtershuisje (zie 
foto’s)  en komen tot de conclusie dat het er verwaarloosd, verpauperd en armoedig bij staat. Het huisje  is 
samen met de Zeevaartschool een laatste herinnering aan een bijzondere periode in de geschiedenis van Den 
Helder als havenstad, waarin het Ankerpark een belangrijke rol speelde. 
Gelet op het vorenstaande heeft Gemeentebelangen de volgende vragen: 
 
1. Is het college het met ons eens dat verpaupering van het pand aan het Ankerpark een  
 ongewenste situatie is? 
 
Ja, de gemeente is geen voorstander van verpaupering van panden, welk pand dit ook betreft.  
 
2.       Waarom heeft de gemeente dit huisje zo ernstig laten verwaarlozen? 
 
Het brugwachtershuisje is in 2013 in economisch eigendom overgedragen aan Port of Den Helder (PoDH), de 
gemeente heeft met PoDH overleg opgestart over het onderhoud aan het brugwachtershuisje.  
  
3.     Hoe valt het te rijmen dat de gemeente andere partijen wil aanspreken op hun  
 verantwoordelijkheid bij het behoud van historische/beeldbepalende panden,  
maar haar eigen beeldbepalende bezit laat verkrotten? Dient de gemeente niet zelf het goede 
voorbeeld te geven? 
 
Dat is juist, daarom is het overleg over het onderhoud met PoDH opgestart. Zodra het college meer zicht heeft 
op de uitkomsten van dit gesprek zullen wij u daarover informeren. 
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4.      Is het college bereid zich in te spannen om het huisje te redden van verder verval en dreigende  
 sloop? 
 
Samen met de PoDH zal het college zich inspannen een mogelijkheid te vinden om het te renoveren en er 
een nieuwe bestemming aan te geven. 
 
  
5.    Welke gebruiksmogelijkheden ziet het college voor het brugwachtershuisje en bent u bereid  
 daarover in gesprek te gaan met eventueel geïnteresseerde partijen? 
 
Als er geïnteresseerde partijen zijn dan wil het college daarmee in gesprek gaan en met PoDH, ook over de 
gebruiksmogelijkheden.  
 
 
 
Vertrouwende u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
  
Den Helder, 20 mei 2020. 
  
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
  

 
Jeroen Nobel 
burgemeester 

 
Robert Reus 
secretaris 

 


