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Raadsvragen 

  
  
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Behoorlijk Bestuur betreffende mogelijke 
sloop "Paddenstoel", oud V&D gebouw 
  

  

Aan de leden van de Gemeenteraad 

  
Op 10 april 2020 heeft de fractie Behoorlijk Bestuur onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van 
orde voor de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over mogelijke sloop "Paddenstoel", 
oud V&D gebouw, het antwoord vindt u onder de vraag: 
  
Bent u bereid: 
1. In gesprek te gaan met woningstichting Den Helder over o.a.: 
i)  de mogelijkheden om de Paddenstoel te behouden op de huidige locatie; 
De gemeente heeft de waarde van het gebouw vanuit de naoorlogse wederopbouwarchitectuur verschillende 
keren onder de aandacht gebracht bij Woningstichting. Het voormalige V&D-pand met paddenstoel is geen 
monument en heeft dus als zodanig geen juridische status. Het gebouw wordt dus niet beschermd tegen 
sloop. Het gebouw is eigendom van Helder Vastgoed. 
  
ii) het onderzoeken waar de Paddenstoel eventueel herplaatst zou kunnen; 
De waarde van de paddenstoel heeft alleen betekenis in samenhang met het V&D gebouw, op deze plek, op 
deze locatie, in deze stedenbouwkundige context. Zo is het ook ontworpen. Het is als zodanig en los van de 
context niet een waardevol kunsthistorisch object. De gemeente gaat herplaatsing niet onderzoeken. 
  
iii) de mogelijkheid tot samenwerken met (bestaande) ondernemers te onderzoeken; 
Initiatief daartoe is niet aan de gemeente. Wij zijn geen eigenaar van het gebouw. 
  
iv) het onderzoeken wat en in welke hoedanigheid de gemeente Den Helder de woningstichting in deze 
zou kunnen ondersteunen?  
Wij verwijzen u naar het antwoord op vraag 1i. 
  
2. Te onderzoeken welk budget er nodig is om de paddenstoel te demonteren en te transporteren als 
een geheel t.b.v. het behoud van de Paddenstoel. 
Wij verwijzen u naar het antwoord op vraag 1ii 
  
3. Te onderzoeken welke landelijke en gemeentelijke subsidies hieraan bij kunnen dragen? 
Wij verwijzen u naar het antwoord op vraag 1ii 
  
4. Bij positief advies, de ruimte te zoeken in de begroting van 2021 voor deze verplaatsing? 
Wij verwijzen u naar het antwoord op vraag 1ii 
  
5. Mogelijkheden te onderzoeken voor een burgerpanel waarin burgers ideeën kunnen aandragen en 
welke locatie draagvlak heeft, waarin huidige locatie niet uitgesloten wordt? 
Als op een andere locatie een uitzichtpunt gewenst is, kan dat beter voor die opgave worden ontworpen in 
plaats van dit object proberen te verplaatsen. De gemeente gaat hiervoor niet met een burgerpanel aan de 
slag. 
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Daarnaast vragen wij u of het mogelijk is dat: 
6. Om het proces herinrichten Beatrixstraat niet te traineren de Paddenstoel tijdelijk op te laten slaan 
(in het gemeentedepot bijvoorbeeld)? 
Wij verwijzen u naar het antwoord op vraag 1ii 
  
7. U bij de behandeling van de kadernota met een voorstel komt? 
Wij verwijzen u naar het antwoord op vraag 1ii 
 
8. Deze vragen binnen 7 dagen na indiening kunnen worden beantwoord? 
Wij hebben de vragen zo snel als mogelijk beantwoord. 
  
Vertrouwende u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
  
Den Helder, 22 april 2020. 
  
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
  

 
Jeroen Nobel 
burgemeester 

 
Robert Reus 
secretaris 

  
  
 
 
 
  


