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Samenwerkingsovereenkomst getekend

Stichting Stelling Den Helder,

De aftrap voor een nieuwe erfgoedorganisatie is op 1 juli 2019 gegeven. Op die datum

werken samen om een gezonde

hebben directeur Hans Broekmeulen van Willemsoord B.V., directeur André Koning van

erfgoedorganisatie op te zetten waarin

Stichting Stelling Den Helder en wethouder Heleen Keur voor de vorming van de nieuwe

de forten, de linie en Willemsoord onder

organisatie een samenwerkingsovereenkomst getekend. Wethouder Keur noemt het

één vlag verder gaan. Erfgoed verbindt

een belangrijk moment: “We slaan nu de handen in elkaar. De ondertekening is een

het verleden met het heden en zorgt

belangrijke stap naar nieuwe samenwerking voor de ontwikkeling en behoud van het

voor verbondenheid van mensen met

Helderse erfgoed.”

de plaats waar zij wonen, werken en

Willemsoord B.V. en gemeente Den Helder

leven. De nieuwe stichting draagt daar
Ook de directeuren van beide betrokken

graag aan bij door zich in te zetten

organisaties zien een mooie toekomst

voor het unieke militaire en nautische

voor het nautisch-militaire erfgoed van

erfgoed in Den Helder. Met deze

Den Helder en tonen zich enthousiast

nieuwsbrief houden wij je op de hoogte

voor de nieuwe erfgoedorganisatie.

van de voortgang naar een nieuwe

Beide heren roemen het unieke karakter

erfgoedorganisatie in Den Helder.

van het erfgoed van Den Helder.
Van links naar rechts: Hans Broekmeulen,

Hoe gaan we verder?

Heleen Keur en André Koning bij de ondertekening van de intentieovereenkomst.

De komende maanden worden verschillende
mogelijkheden van onder andere overdracht
van vastgoed, financiën en juridische zaken

Kwartiermaker Eltje de Klerk

in kaart gebracht. Op 19 september 2019
staat een raadsinformatieavond gepland
Eltje de Klerk,
Hans Broekmeulen,
Heleen Keur,
vrijwilligers
Jeen Bijma en
Babs Straatman,
André Koning.

om deze onderwerpen ook aan de raad
voor te leggen. Ook heeft de gemeenteraad
inmiddels een raadsinformatiebrief ontvangen.

Kopij aanleveren
Heb je ook nieuws voor deze nieuwsbrief?
Je kunt je kopij mailen naar Charlotte Mooij,
beleidsadviseur gemeente Den Helder,
c.mooij@denhelder.nl.

Samen met de drie betrokken partijen stelt zij onder andere het bedrijfsplan en de

Wil je ook nieuwsbrieven
erfgoedorganisatie ontvangen?

statuten voor deze nieuwe organisatie op. Er is een projectgroep opgericht waarin de

Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd

drie partijen vertegenwoordigd zijn. Deze groep komt regelmatig bij elkaar om de koers

gekregen, maar wil je deze voortaan ook

te bepalen voor de nieuwe organisatie. Daarnaast is er een werkgroep die de technische

rechtstreeks ontvangen? Klik hier om je

aandachtspunten (financieel, fiscaal, juridisch, vastgoed eigendom) verder uitwerken.

aan te melden voor deze nieuwsbrief.

Eltje de Klerk is aangesteld als kwartiermaker voor de nieuwe erfgoedorganisatie.

De kwartiermaker onderhoudt bovendien contact met relevante partijen als Zeestad BV
en Citymarketing Den Helder.

Inzet vrijwilligers cruciaal
Vrijwilligers zijn de kracht van Stichting Stelling Den Helder. Dankzij hun inzet is de stelling
grotendeels behouden gebleven en steeds verder opgeknapt. In juni is er een vrijwilligersavond
gehouden, waarin de rol van de vrijwilligers centraal stond. Zo hebben ze informatie gekregen
over de stand van zaken en het proces rondom de nieuwe organisatie. Daarnaast is gesproken
over zaken die voor de vrijwilligers belangrijk zijn, welke zorgen zij hebben en welke kansen
ze zien. Belangrijke input, want de vrijwilligers blijven ook in de nieuwe erfgoedorganisatie een
cruciale rol spelen.

Afmelden voor deze nieuwsbrief
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Klik dan hier om je af te melden.

