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De Postbrug is in 1933 gebouwd in
de stijl van de Amsterdamse School
en daarmee ook een van de mooiste
bruggen in Den Helder. Maar er zijn
nogal wat mankementen. Aan de
onderkant is hier en daar sprake van
betonrot, aan de zijkanten zitten
scheuren in het metselwerk, er zijn

lekkages en de lampen zijn niet
meer intact.
Vanwege de status van rijksmonu-
ment zijn er strenge voorschriften

bij reparatiewerk, aldus gemeente-
ambtenaar Danny Joor tijdens de
bijeenkomst van het wijkplatform
stad binnen de Linie. 

Dat overleg voor instanties, buurt-
verenigingen en bewoners van dit
stadsdeel wilde graag duidelijkheid
over de situatie van de brug. 
Er gelden bijvoorbeeld beperkingen
bij het voegwerk. ,,Dat mag maar
summier. Maar we knappen op voor
zover we mogen’’, aldus Joor.
Ook het bij de brug gelegen parkeer-
terrein aan de Kanaalweg, daar waar
vroeger ’t Huys Tijdtverdrijf stond,
krijgt onderhoud. Er staan nu gere-
geld grote plassen water. Op die
plekken wordt herbestraat. Meer
niet, want het is nog onduidelijk
wat de nieuwe bestemming wordt.

De Postbrug, met op de achtergrond het parkeerterrein. FOTO GEORGE STOEKENBROEK

Gepaste opknapbeurt van Postbrug
Petra Bies

Den Helder ✱ De Postbrug krijgt dit
voorjaar een opknapbeurt. Op ge-
paste wijze, want de brug tussen het
Koningsplein en de Kanaalweg is
een rijksmonument en dan is niet
alles toegestaan.

Fout rondje verf
De Botbrug in de Visbuurt is binnenstadbewoners ook een doorn
in het oog. De brug tegenover de Nieuwstraat kreeg vijf jaar gele-
den een opknapbeurt maar ziet er nu alweer verwaarloosd uit. Een
van de redenen: hardhout kreeg een lik verf en dat houdt niet.
Foutje dat bij meer bruggen is gemaakt, aldus gemeenteambte-
naar Danny Joor. De brug gaat mee in het gewone onderhoudspro-
gramma voor de 140 bruggen en viaducten in gemeentelijk beheer.

Haar moeder Sandra van Deursen
overhandigt om vier uur de handte-
keningen, samen met Miranda de
Vries, Pauline Veenendaal en Ria
Vlijm. Ria is de moeder van Manuela
die in 1999 dodelijk verongelukte op
het Schapendijkje. Vriendin Miran-
da de Vries raakte toen zwaar ge-
wond. Miranda en Pauline Veenen-
daal hebben de actie opgezet.
De actie loopt tot eind januari. Lijs-
ten liggen in winkels en op scholen.
Op Fabebook kan digitaal worden

getekend, via ’Veiliger Schapendijk-
je Den Helder’. Sandra van Deursen
roept inwoners op 16 februari buiten
bij het stadhuis aanwezig te zijn.
„Om de burgemeester te laten zien
dat maatregelen nodig zijn.”
De politie heeft het onderzoek nog
niet afgerond. Op basis van het poli-
tierapport beslist het Openbaar Mi-
nisterie of de veroorzaker van het
ongeval, een 20-jarige man uit Den
Helder, voor de rechter moet komen
wegens dood door schuld. „Zelf leg

ik hem geen schuld op”, zegt Sandra
van Deursen. „In een brief ga ik hem
dat schrijven. Voor hem is het al
zwaar genoeg.” Als eerste ter plekke
die maandagavond was een 39-jari-
ge Nieuwedieper automobilist. Hij

heeft 112 gebeld. Hij zegt: „Het Scha-
pendijkje is een stikdonker gat. Ver-
lichting is hard nodig.” De gemeen-
te heeft maatregelen in onderzoek.
Over het Schapendijkje kan nog wor-
den gestemd: dichtbij.nl/noordkop

’Actie Celeste’ bij
de burgemeester

Tatoeage die Cosmin Laurentiu (24) uit Zuid-Scharwoude liet zetten na de dood
van zijn vriendin Celeste Kos. Ze hadden sinds mei een relatie. FOTO TATTO MOBY
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Den Helder ✱ Burgemeester Koen
Schuiling krijgt 16 februari enkele
duizenden handtekeningen voor
een veiliger Schapendijkje. De actie
is opgezet na de dood van de 18-jari-
ge Celeste Kos. Zij is 30 november
aangereden op deze onverlichte weg
langs de Helderse dijk.

Den Helder ✱ Een groep van
negen pionierende bollenbedrij-
ven, verenigd in de nieuwe co-
operatie NLG Holland, is de
eerste winnaar van de Martien
Zandwijk Prijs. De reden: hun
grote inzet voor verduurzaming
van de bloembollenteelt. Twee
van negen bedrijven zijn War-
merdam in Den Helder en Zon-
neveld in Julianadorp. 
De prijs is gisteren uitgereikt op
de ledendag van KAVB Bloem-
bollencultuur in Lelystad. Kees
Stoop uit Waarland, voorzitter
van het Milieuplatform Bloem-
bollen: „Deze negen bollenbe-
drijven laten de kracht van sa-
menwerking zien. Zij krijgen
deze prijs vooral omdat zij hun
bedrijven openstellen voor colle-
ga’s, lezingen geven in het land,
open dagen organiseren en zelfs
een eigen cursusaanbod hebben
ontwikkeld.”
Met hun focus op duurzaam
bodembeheer inspireren zij
volgens Stoop de hele sector.
➔ Regionaal 8:
Nog maar net van start

Garantstelling
voor Woontij
Den Helder ✱ De gemeente Den
Helder staat drie jaar voor tien
miljoen euro garant voor de
activiteiten van wooncorporatie
Woontij. „Als Woontij aangega-
ne verplichtingen niet kan nako-
men, staat het Waarborgfonds
Sociale Woningbouw als eerste
garant. Daarna komt de rijks-
overheid en in derde instantie de
gemeente”, legt wethouder Bob
Haitsma van financien uit. „Van-
uit de volkshuisvestelijke taak
van de gemeente, zijn wij dit
verplicht.”
Hij legt uit dat een eerdere ga-
rantstelling voor Woontij dubbel
zo hoog was. „De gemeenteraad
mag hierover wensen en beden-
kingen uitspreken.”

Prijs voor
bollenpioniers


