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Onderwerp

Diverse wijzigingen in de lijst met beeldbepalende panden en gemeentelijke
monumenten.

Voorstel

Voorgesteld wordt de lijst met beeldbepalende panden en gemeentelijke
monumenten te wijzigen conform bijgevoegd advies aan wethouder VROM d.d. 11
februari jl. en het besluit te bespreken in de commissie SO&M en ter kennis te
brengen van de gemeenteraad .
N.B. Vragen inzake eventuele beeldbepalende of monumentale waarde van nog niet
vermelde panden zullen door de gemeentelijke Monumentencommissie van advies
worden voorzien en aan uw college worden voorgelegd.

Opmerkingen van collegeleden & gemeentesecretaris:

Se er.
AKKOORD
BESPREKEN
KENNISGEVING
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Vergadering B. & W .: 3 maart 1997 .
Beslissing:

Akkoord , met dien verstande dat aan dacht wordt gevraagd
voor "De Boeg" en de zeevaartschool .
Tevens dient op korte termijn antwoord te worden gegeven
op de gestelde vragen i n de brief van Vitruvius
betreffende de besluitvorming rondom afhande l ing sloopvergunning betreffen de De Boeg .
Het col l ege bes l uit , indien volgens de procedure een
besluit dient te worden genomen, de sloopvergunning te
weigeren .
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Middenweg 159 (De Boeg)
Het belang van het perceel Middenweg 159 is vanwege de situeringswaarde groot en wordt als volgt omschreven:
er is sprake van een zeer markante en beeldbepalende ligging van het gebouw op een samenkomst van
verschillende wegen, maar ook op de overgang tussen de oudere kern van Den Helder en de wat nieuwere
uitbreidingen. Het pand is voorts van belang vanwege de nog gave jaren twintig stijlkenmerken: forse, met rode
pannen gedekte kap, de grote samengestelde vensters en vooral een zeer fraaie ingangspartij die lichte stijlkenmerken van de Amsterdamse Schoollaat zien. Ook kan er van een typologische en sociaalhistorische waarde
gesproken worden omdat het gebouw een toonaangevend voorbeeld is van scholenbouw uit de jaren twintig.

