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Ondertekening
samenwerkingsovereenkomst
nieuwe erfgoedorganisatie
Er is afgelopen jaar hard gewerkt aan de voorbereiding van de nieuwe erfgoedorganisatie.
Stichting Stelling Den Helder, Willemsoord bv en gemeente Den Helder hebben op 25 maart 2020 een samenwerkingsovereenkomst getekend in
het kader van de erfgoedorganisatie. Deze samenwerking geeft vervolg aan de intentieverklaring die dezelfde partijen afgelopen zomer tekenden
en geeft invulling aan de uitvoering van de eerste stap van het in het najaar door de gemeenteraad vastgestelde stappenplan.
De drie partijen richten zich de komende tijd op de vorming van de nieuwe erfgoedorganisatie. Dit doen zij samen met kwartiermaker Eltje de
Klerk, die in 2019 aangetrokken is. In het stappenplan staat hoe in drie stappen daadwerkelijk tot de erfgoedorganisatie gekomen gaat worden.
Momenteel wordt gewerkt aan de uitvoering van stap 1. In deze fase wordt gewerkt aan de omvorming van de Stichting Stelling Den Helder naar
de nieuwe erfgoedorganisatie, wordt een interim-directeur-bestuurder aangesteld en wordt de samenwerking met Willemsoord geïntensiveerd.

Bijzondere waarde cultuurhistorisch erfgoed
In juli 2018 ben ik geïnstalleerd als wethouder van de gemeente Den Helder. Onderdeel van mijn
portefeuille is het onderwerp cultuur. Ik kende Willemsoord en de Stelling wel van een afstand.
Maar toen ik daadwerkelijk onderdeel van Den Helder werd besefte ik pas echt de bijzondere
waarde van dit cultuurhistorisch erfgoed. Tegelijkertijd verbaasde het me dat er buiten de regio
niet veel meer aandacht is voor de rijke en bijzondere geschiedenis van het erfgoed in Den Helder.
Specialisten en deskundigen zijn laaiend enthousiast over de ‘erfgoedparels’ van Den Helder.
Erfgoed dat ook bijzonder goed bewaard is gebleven, mede dankzij de inzet van veel vrijwilligers.
Ik deel dat enthousiasme en wil me graag, samen met veel anderen, hard maken voor
verantwoord behoud. En ook voor meer bekendheid van de Stelling en Willemsoord.

Heleen Keur

De verdergaande samenwerking tussen de beide organisaties en het samen gaan in één
stichting, zal een grote bijdrage leveren aan een verdere versterking van dit waardevolle erfgoed.
Ook werken beide organisaties samen bij het

Stappenplan

aanvragen van landelijke subsidies voor de
instandhouding van hun (rijks)monumenten.

Afgelopen najaar heeft de gemeenteraad een stappenplan vastgesteld, waarin in drie stappen
tot de nieuwe erfgoedorganisatie gekomen wordt. Het stappenplan bestaat uit drie stappen.

Stap 2

Momenteel wordt gewerkt aan de uitvoering van stap 1. Maar wat gaat er per stap nou

In deze stap zullen de werkzaamheden

gebeuren? Hieronder geven we een kort overzicht van de verschillende acties die per stap

en het personeel van Willemsoord in de

genomen worden:

erfgoedorganisatie geïntegreerd worden.
De samenwerking wordt daarmee zeer

Stap 1

intensief. Ook zal het erfgoed dat nu in

Hierin wordt de Stichting Stelling Den

beheer is bij de Stichting Stelling Den Helder

Helder omgevormd naar de nieuwe

(maar in eigendom bij de gemeente)

erfgoedorganisatie. Er wordt ook een nieuwe

in erfpacht uitgegeven worden aan de

interim-directeur-bestuurder aangetrokken die

erfgoedorganisatie. Voordat deze stap

de omvorming in praktijk vorm gaat geven.

gerealiseerd wordt, zal er besluitvorming in

In de eerste stap wordt ook de samenwerking

de gemeenteraad plaatsvinden.

tussen beide partijen geïntensiveerd. Er wordt
daarom gezocht naar een nieuwe voorzitter
die zowel de Raad van Toezicht van de
stichting als de Raad van Commissarissen
van Willemsoord bv zal leiden.

Stap 3
In deze stap zal definitief besloten worden
of en hoe het vastgoed van Willemsoord
overgedragen gaat worden naar de
erfgoedorganisatie. Indien dit niet het geval

Erfgoed verbindt het verleden met het heden

Kopij aanleveren

is zal een goede samenwerkingsconstructie

en zorgt voor verbondenheid van mensen met

Heb je ook nieuws voor deze nieuwsbrief?

opgezet worden, zodat de erfgoedorganisatie

de plaats waar zij wonen, werken en leven.

Je kunt je kopij mailen naar Rachna

het erfgoed als één geheel kan beheren.

De nieuwe stichting draagt daar graag aan bij

Bosman via r.bosman@denhelder.nl.

Ook over deze stap zal nog besluitvorming

door zich in te zetten voor het unieke militaire

plaatsvinden in de gemeenteraad.

en nautische erfgoed in Den Helder.

Op weg naar een gezonde
erfgoedorganisatie

Met deze nieuwsbrief houden wij je op de

Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd

hoogte van de voortgang naar een nieuwe

gekregen, maar wil je deze voortaan ook

Stichting Stelling Den Helder, Willemsoord bv

erfgoedorganisatie in Den Helder.

rechtstreeks ontvangen? Klik hier om je

Wil je ook nieuwsbrieven
Erfgoedorganisatie ontvangen?

en gemeente Den Helder werken samen om

aan te melden voor deze nieuwsbrief.

een gezonde erfgoedorganisatie op te zetten
waarin de forten en Willemsoord onder één

Afmelden voor deze nieuwsbrief

vlag verder gaan.

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

