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Hoorn, 24 augustus 2009 

 

Aan de Redactie van het Dagblad voor West- Friesland. 

 

L.S., 

Naar aanleiding van uw artikel “ Brug Oostereiland start met noodbrug” in de krant van 

zaterdag 22 augustus jl. het volgende: 

Dit artikel is niet geschreven door uw verslaggever maar is het bericht voor de pers met de 

zogenaamde artist impression (de foto bij het artikel) van Bureau Communicatie van de 

gemeente  Hoorn. Dit bericht is ongewijzigd en zonder commentaar overgenomen. Juist van 

de pers mag je verwachten dat zoveel mogelijk informatie aan de lezers verstrekt wordt van 

de voor en tegens betreffende en bepaald onderwerp. Met dit artikel heeft u de 

journalistieke kwaliteit van uw krant en daardoor de lezers geen dienst bewezen. 

De foto bij het betreffende artikel wekt de indruk dat de nieuwe brug een slanke speelse 

brug wordt. Het tegendeel is waar. Het is een groot blok beton van vijf en een halve meter 

breed met vreemde rare scheefstaande palen (ook van beton) eronder. Als een dergelijke 

brug wordt gerealiseerd betekent dat een ernstige aantasting van dit historische stadsdeel 

U had kunnen weten dat de meningen over de noodzaak van deze brug verdeeld zijn.  3 april 

jl.  in uw rubriek lezers schrijven kwam dit onderwerp al aan de orde en werd verwezen naar 

de website van de Vereniging Oud Hoorn. 18 juni jl.werd opnieuw over deze brug 

geschreven. 23 juli jl. heeft u de nodige kanttekeningen over de brug van de vereniging Oud 

Hoorn in uw dagblad geplaatst.  

Voor de nodige achtergrond informatie verwijs ik ook naar de website van de Vereniging 

Oud Hoorn, dossier Oostereiland. 

Over de noodzaak van een bredere en zwaardere brug Oostereilandbrug wordt door velen 

ernstig getwijfeld. Overigens staan een aantal toegangswegen naar het Oostereiland slechts 

een breedte voor gemotoriseerd verkeer van drie meter toe. (zie genoemd dossier 

Oostereiland) 

Terwijl de besluitvormingsprocedure nog aan de gang was , is wel gestart met de 

werkzaamheden. Alle betrokken bewoners, die door de gemeente werden aangeschreven 

over de start van de werkzaamheden aan het brughoofd hebben 11 augustus jl. bij het 

college  geprotesteerd tegen deze procedure. Daar er nog geen definitieve bouwaanvraag is 

gehonoreerd kunnen burgers geen bezwaar indienen, terwijl de werkzaamheden al zijn 

begonnen! Over democratisch handelen gesproken! 



2 

 

De informatieverstrekking en de nodige zorgvuldigheid naar de betrokken burgers toe 

verdient een dikke onvoldoende! 

Ook zijn de politieke partijen in de gemeenteraad –op een enkele na- ernstig in gebreke 

gebleven  met het uitoefenen van hun bestuurlijke taak. Hierdoor kon het college 

ongestoord , verblind om subsidies binnen te halen, aan bestaande richtlijnen en regels 

voorbij gaan. 

Hopelijk levert deze brief een bijdrage om dit soort situaties zorgvuldiger te beschrijven, 

waardoor deze misschien in de toekomst voorkomen kunnen worden. 

Met vriendelijke groet, 

Fred R. Droste 

 

Afschriften ter kennisneming aan: 

Redactie van de rubriek “lezers schrijven”van uw krant. 

Het college van Burgemeester en Wethouders van Hoorn. 

De fractievoorzitters van de politieke partijen te Hoorn. 

De vereniging van Bewoners van het Havenkwartier. 

Het bestuur van de vereniging Oud Hoorn. 

 

 

 

 

 

 


