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Aanwijzing gemeentelijke monumenten;
(zie lij st) .
Geachte heer, mevrouw, bestuur,
Bij brief van 2 juli 1991 hebben W1J u geïnformeerd omtrent de hernieuwde
procedure tot aanwijzing van gemeentelijke monumenten. Inmiddels is deze
procedure afgerond en hebben wij -opnieuw- besloten uw pand(en) (zie
lijst) op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.
Een kopie van ons besluit alsmede een uittreksel van de aldus ~ot stand
gekomen gemeentelijke monumentenlijst treft u bij deze brief aan .
Wanneer u zich niet kunt verenigen met ons besluit tot plaatsing van uw
genoemde pand(en) op de gemeentelijke monumentenlijst, kunt u daartegen
-binnen- dertig dagen na verzending van deze brief een bezwaarschrift
indienen bij ons college. Tegelijk daarmee of daarna kunt u de Voorzitter
van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State verzoeken het besluit
te schorsen enjof te dien aanzien een voorlopige voorziening te treffen.
lb/tvk
Hoogachtend,
Burgemeester' en Wethouders van DEN HELDER,
loco-burgemeester .
G.A. Klein Bennink
loco-secretaris.
Drs. J . D. de Bruin
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\'enoeke bij uw antwoord onderwerp, datum en kenmerk van dit schrijven te vermelden en niet meer dan een onderwerp in een brief te behandelen

GEMEENTE DEN HELDER
GEMEENTELIJKE MONUMENTEN
Burgemeester en Wethouders hebben op 16 december 1991 besloten de
volgende panden op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen:
Bassingracht 5-6;
Fabrieksgracht 55;
Fabrieksgracht 57;
Fabrieksgracht 59;
Fabrieksgracht 61;
Fabrieksgracht 63;
Fabrieksgracht 65;
Fabrieksgracht 67;
Van Hogendorpstraat 1-20;
Janzenstraat 51;
Janzenstraat 53;
Janzenstraat 55;
Janzenstraat 57;
Janzenstraat 59;
Janzenstraat 61;
Janzenstraat 62;
Janzenstraat 63;
Janzenstraat 64;
Janzenstraat 65;
Janzenstraat 66;
Janzenstraat 67;
Janzenstraat 68;
Janzenstraat 69;
Janzenstraat 70;
Janzenstraat 71;
Janzenstraat 72;
Janzenstraat 73;
Janzenstraat 74;
Janzenstraat 76;
Janzenstraat 78;
Janzenstraat 80;
Janzenstraat 82;
Janzenstraat 84;
Spoorgracht 6·
'
Steengracht 25;

Jan in 't Veltstraat 94;
Van Galenstraat 41;
Helden der Zeeplein;
Kerkgracht 3;
Koningsplein (Postbrug) ;
Van Speykstraat 3-5;
Koningsplein 9;
Koningstraat 89;
Loodsgracht 47;
Loodsgracht. 48;
Loodsgracht 69;
Loodsgracht 70;
Spoorstraat 45;
Westgracht 68-69;
Wezenstraat 68;
Wezenstraat 70;
Jan Verfailleweg 616 ;
Badhuisstraat 25;
Badhuisstraat 27;
Duinweg 50;
Jacob v. Heemskerckstraat 1;
Loopuytpark (muziektent);
Parkstraat 12;
Binnenhaven 24;
Binnenhaven 61;
Binnenhaven 114;
Binnenhaven 115;
Binnenhaven 116;
Binnenhaven 117;
Binnenhaven 118;
Binnenhaven 119;
Weststraat 65;
Weststraat 66;
Weststraat 110;
Zuidstraat 77-78;
H.W. Mesdagstraat 11.

De lijst kan tijdens kantooruren worden ingezien bij de afdeling Bouwen en
Wonen van de dienst Stadsontwikkeling & Beheer in het Stadhuis,
Drs. F . Bijlweg 20 in Den Helder.
DEN HELDER, 30 december 1991 .

~urgemeester en Wethouders voornoemd,
loco-burgemeester.
G. A. Klein Bennink

"MINUUT"
, loco-secretaris .
Drs. J.D. de Bruin
t:l lll' -

Afschrift aan: dir . S & B; m.d . ; dienst e . z.; o. en w.

PLAATSELIJKE AANDUIDING
straat: Binnenhaven 114-119
postcode: 1781 BN
plaats: Den Helder
BESCHRIJVING
Complex van zes woonhuizen gebouwd in 1907 door de aannemers Van Pelt. Alhoewel de woningen in
de loop de jaren wel hier en daar enkele wijzigingen hebben ondergaan, toont het geheel nog goed het
oorspronkelijke rijke karakter van deze woningen. Dit spreekt behalve uit de schaal ook uit het materiaal
gebruik.
De ingangen van de woningen zijn twee aan twee gekoppeld met op de verdieping een houten balkon.
Naast de ingang bevinden zich twee schuifvensters, met in het oorspronkelijke ontwerp overal een breed
driedelig venster, met in het middelste gedeelte stolpramen en in de bovenlichten een roedenverdeling.
De balkondeuren zijn twee aan twee gekoppeld onder een in verblendsteen gemetselde boog, met in het
boogveld wit/rood siermetselwerk. De gevels zijn opgetrokken uit rood-bruine baksteen, geplaatst op een
geschilderde uitspringende plint. Ter hoogte van de onder- en bovendorpels lopen cordonbanden van
kunststeen, ter hoogte van de wisseldorpels dito aanzetten . Boven de vensters op de begane grond zijn
segmentvormige ontlastingsbogen aangebracht met hoektegelwerk . Ter weerszijde van de ingangen
bevinden zich gemetselde penanten van vormsteen. De middelste partij wordt bekroond door een
gemetseld fronton . Langs de daklijst zijn op de opmetselingen kunststenen ornamenten aangebracht.
Aandacht verdienen de fraaie deuren en balkonhekken.
REDENGEVENDE OMSCHRIJVING
Het complex is van architectuur-historische waarde:
-vanwege de relatieve gaafheid , detaillering en het materiaalgebruik.
- als voorbeeld van "burgerwoningbouw" in Den Helder aan het begin van deze eeuw.
Daarnaast is het als ensemble ook van stedebouwkundige waarde.

16

BINNENHAVEN

PLAATSELIJKE AANDUIDING
straat: Binnenhaven 114-119
postcode: 1781 BN
plaats: Den Helder
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