
Toezeggingen en planning. 

Businessplan – Business case       ( 1 maart – 31 december) 
Er is tussen de gemeente en het Rob Scholte Museum meerdere malen gesproken over het Businessplan en 
de Business case. Het is het Rob Scholte Museum niet duidelijk welk plan/constructie de gemeente Den 
Helder voor ogen heeft.  
 
Ons Businessplan  gaat nog steeds uit van het plan welke 1 november is gepresenteerd. Om tot een 
sluitende Business case te komen hebben wij van de gemeente de toezegging nodig dat ze dit traject willen 
gaan inslaan. 
 
Als de gemeente een definitief besluit neemt om dit traject in te gaan,  kan het Rob Scholte museum zijn 
eerder gepresenteerde stappenplan doorlopen. Uiteraard met de vermelding dat de termijnen aangepast 
dienen te worden vanaf de start van de uitwerking. 
 
Documenten         (voor 1 maart 2015) 
Reeds eerder toegezegde documenten aan het Rob Scholte Museum worden verstrekt. Dit gaat onder 
andere om de Meer jaren onderhoudsplan en de energiegegevens van de afgelopen jaren. Indien mogelijk 
ook uit de perioden dat het gebouw nog als postkantoor in gebruik was.  Alle overige informatie over het 
gebouw waaronder tekeningen ed.  zouden makkelijk zijn voor de te maken businesscase. 
 
Binnenplaats;         (per 1 maart 2015) 
De binnenplaats behoort tot het gebouw Postkantoor en de naastgelegen telefoonbunker. Op het ogenblik 
word de binnenplaats ook voor andere doeleinde gebruikt.  Deze zou weer volledig vrij dienen te komen 
voor de gebouwen. 
 
De binnenplaats is voor calamiteiten in postkantoor, telefoonbunker maar zeker ook in KPN-gebouw van 
cruciaal belang. Het middenhek tussen telefoonbunker en KPN is een brandgang. Brandweerwagens kunnen 
alleen via dit hek achter het KPN gebouw komen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrijwilligers         ( voor 1 maart) 
In een voorgaand gesprek heeft de wethouder de toezegging gedaan om te komen met de mogelijkheden 
van vrijwilligers met een bijstandsuitkering. Het Rob Scholte Museum heeft nog geen reactie gehad over de 
mogelijkheden gebruik te maken van vrijwilligers.  
 
Het Rob Scholte Museum vraagt de wethouder om aan dit punt ook prioriteit te geven. Een bredere inzet 
van vrijwilligers is van groot belang om de toegangstijden uit te breiden. 
 
Tevens willen het Rob Scholte Museum weten hoe om te gaan met mensen met vrijwilligers die een 
bijstanduitkering hebben uit een gemeente niet zijnde Den Helder. Bijvoorbeeld mensen uit Gemeente 
Hollandskroon of Schagen. 



Tijdelijke doorgang van museum naar trappenhuis    (per direct) 
Om de toegezegde uitbreiding van het Rob Scholte Museum snelheid te geven, zou het halletje tussen 
huurder Mevr. M. Pastoor en het Museum toegankelijk gemaakt moeten worden voor het museum. De 
huurster geeft geen reactie op telefoontjes van beheerder Grontmij en/of vanuit het Rob Scholte Museum. 
De oplossing zou zijn dat mevr. Pastoor haar tussendeur naar halletje afsluit en de haldeur naar trappenhuis 
opent. Tussenkomst van de Wethouder is hierbij gewenst. 
 
Citymarketing;          (voor Toeristenseizoen) 
Er is tijdens de bespreking van 9 december een toezegging door de wethouder gedaan  met betrekking het 
opnemen van het museum in de citymarketing. Tot op heden word het Rob Scholte Museum niet genoemd 
op enige site die binding heeft met de Helderse citymarketing. 
 
Citymarketing werk alleen als alle bezienswaardigheden worden opgenomen op de diverse websites die Den 
Helder promoten. Zonder volledig beeld van de stad en zijn omgeving zal het toerisme niet groeien.  De 
bezoekers van het  Rob Scholte Museum komen voor 80% van ver buiten onze regio, en is hiermee een 
belangrijke toeristische trekpleister. 
 
Vermelding van het Rob Scholte Museum zal dan ook zeker op zijn plaats zijn op de volgende websites; 
   

 http://vrijetijd.denhelderkustdezee.nl/musea.html  

 http://www.vvvtopvanholland.nl/  

 Gemeentegids Den Helder  

Onderhoud postkantoor;       (per direct) 

Er zijn de afgelopen weken gebreken in het pand ontstaan door diefstal, achterstallig onderhoud en 

natuurschade. De gemeente is eigenaar van het pand, en daarmee ook verantwoordelijk voor het 

onderhoud. Gebreken dienen door de eigenaar van het pand te worden opgelost om verdere schade aan het 

pand te voorkomen. 

De huidige reparaties dienen voor behoud van het pand, snel te worden doorgevoerd;  

 Regenpijpen van koper, worden door diefstal  van het pand af gesloopt. En dienen snel te worden 

vervangen om doorslaan van muren en verstoppingen op daken te voorkomen. 

 In de kelder is lekkage ontstaan door water onder de tegels, die cementlaag heeft aangetast. 

o In eerste instantie werd er gedacht dat de lekkage voortkwam uit het scheuren van een 

rioolleiding welke was verstopt door een boomwortel welke door rioolpijp was gegroeid.  

Dit was slechts de oorzaak van 1 lekkage die reeds is verholpen. 

 Lekkage in koffieruimte van het museum. Deze lekkage is eerder geprobeerd te maken, maar 

lekkage is nog niet opgelost. 

 Op het hoofddak ontbreekt een ventilatiekap, welke een vermoedelijke lekkage veroorzaakt op de 

entresol op de 2e verdieping. 

Tevens is het van belang dat de beheerder van het pand, de firma Grontmij een snelle en doelmatige 

communicatielijn heeft met de eigenaar van het pand. Bij iedereen dient bekend te zijn wie aanspreekpunt 

bij de pandeigenaar is.  
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