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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 aanwijz i ng 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 tot 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 en/of te dien aanzien een voorlopige voorziening te treffen.
lb/tvk
Hoogachtend,
Burgemeester' en Wethouders van DEN HELDER,

"MINUUT"
khtikh:ta:r met
\i~lijn0R \'l!Oilf

J

-

4'-12- 5~

~

G. A. Klein Bennink

(

Drs. J.D. de Bruin

~·

loco-burgemeester.

loco-secretaris.

:lllonNS
2. 7 en H
·:1 lSO en 1)2
.l

Verzoeke 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 S-6;
Fabrieksgracht SS;
Fabrieksgracht S7;
Fabrieksgracht S9;
Fabrieksgracht 61;
Fabrieksgracht 63;
Fabrieksgracht 6S;
Fabrieksgracht 67;
Van Hogendorpstraat 1-20 ;
Janzenstraat Sl;
Janzenstraat S3;
Janzenstraat SS;
Janzenstraat S7;
Janzenstraat S9;
Janzenstraat 61;
Janzenstraat 62;
Janzenstraat 63;
Janzenstraat 64;
Janzenstraat 6S;
Janzenstraat 66;
Janzenstraat 67;
Janzenstraat 68;
Janzenstraat 69;
Janzenstraat 70;
Janzenstraat 71;
Janzenstraat 72;
Janzenstraat 73;
Janzenstraat 74;
Janzenstraat 76;
Janzenstraat 78;
Jánzenstraat ·8 0;
Janzenstraat 82;
Janzenstraat 84;
Spoorgracht 6·,
Steengracht 2S;

Jan in ' t Veltstraat 94;
Van Galenstraat 41;
Helden der Zeeplein;
Kerkgracht 3;
Koningsplein (Postbrug) ;
Van Speykstraat 3-S;
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 2S;
Badhuisstraat 27;
Duinweg 50;
Jacob v . Heemskerckstraat 1 ;
Loopuytpark (muziektent);
Parkstraat 12;
Binnenhaven 24;
Binnenhaven 61;
Binnenhaven 114;
Binnenhaven llS;
Binnenhaven 116;
Binnenhaven 117;
Binnenhaven 118;
Binnenhaven 119;
Weststraat 6S;
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.
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PLAATSELIJKE AANDUIDING
straat: Binnenhaven 24
postcode: 1781 BK
plaats: Den Helder
BESCHRIJVING
Het pand werd blijkens de gevelsteen in 1838 gebouwd. Het bestaat uit twee bouwlagen en is
geplaatst op een gecementeerde plint. Ter hoogte van de onderdorpels loopt een wit geschilderde
cordonband . Ter afscheiding van de twee bouwlagen is een hoge geprofileerde lijst aangebracht. De
gevel wordt afgesloten door een geprofileerde daklijst. Het pand wordt bekroond door een rond
omlopend schilddak, gedekt door zwarte pannen. De voordeur, met raamrooster, bevindt zich aan de
rechterzijde. Erboven een bovenlicht met levensboom , beide elementen van gietijzer. Op de begane
grond twee hoge achtruits schuifvensters. Op de verdieping drie zesruits schuifvensters . De zijgoot
rust op klampen . De achtergevel en het inwendige ook vrij gaaf gebleven .
REDENGEVENDE OMSCHRIJVING
Het pand is van architektuur-historische betekenis :
- als oudste pand in deze gevelwand met een nagenoeg oorspronkelijke verschijningsvorm;
- vanwege de gaafheid van de architektuur, mede gelet op het interieur.
Vervolgens is het pand van cultuur-historische waarde:
-als een gaaf voorbeeld van een 19de eeuws Helders woonhuis voor de gegoede burgerij .

KADASTRALE AANDUIDING EN BIJBEHORENDE KADASTRALE TENAAMSTELLING
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