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MOTIE vreemd aan de orde van de dag

Red de Lange Jaap

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 20 december 2021,

overwegende dat:
vuurtoren "de Lange Jaap" een beeldbepalende en monumentale landmark is voor zowel
zeelieden als voor inwoners van Den Helder;
vuurtoren "de Lange Jaap" een uniek symbool is voor Den Helder en toeristische waarde
heeft voor Den Helder;
vuurtoren "de Lange Jaap" de hoogste nog werkende gietijzeren vuurtoren van Nederland is
en daarmee oudheidkundige waarde heeft in de geschiedenis van de technische
ontwikkeling van vuurtorens in Nederland;

constaterende dat:
veel onderzoeken hebben plaatsgevonden naar de technische staat van de vuurtoren;
met de uitkomsten van deze onderzoeken om allerlei onbekende redenen tot nu toe niets is
gedaan;
in de afgelopen decennia, ondanks de onderzoeksresultaten, geen enkel onderhoud heeft
plaatsgevonden aan het Rijksmonument de Lange Jaap;
de minister heeft aangegeven dat het Rijk in het onderhoud tekort is geschoten;
veel inwoners van Den Helder zich grote zorgen maken over het voortbestaan van "hun
Lange Jaap";



spreekt uit:
dat de gemeente veel waarde hecht aan het behoud van de Lange Jaap;

besluit:
een "brandbrief", zoals opgenomen in de bij deze motie behorende bijlage, te versturen naar de
verantwoordelijke minister en er in deze brief op aan te dringen dat dit belangrijke landmark niet
mag verdwijnen,

en gaat over tot de orde van de dag.
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Den Helder, 20 december 2021

Aan de Minister van Infrastructuur & Waterstaat
Rijnstraat 8
2515 XP Den Haag

Onderwerp: situatie aangaande' De Lange Jaap' van Den Helder

Excellentie,

Wat een drama. Hoe zwaar voelt het als het kenmerkende en vertrouwde beeld van de stad waar je woont opeens onzeker
is geworden, geen toekomst meer lijkt te hebben, ja letterlijk dreigt om te vallen.

Wat een drama! Als je in een stad woont waar het gewoon is soms maanden van huis te zijn en je eindelijk je thuis weer
nabij voelt als je van grote afstand die o zo Lange Jaap weer als eerste ziet, maar dat dat niet langer meer ....

Wat een drama! Als een monument van grote waarde, zelfs van Europees niveau, zo is onderhouden dat afbraak dreigt.

Wat een drama! Wat een drama voor Den Helder! Wat een drama voor onze inwoners! Wat een drama voor ons allen!
Eigenlijk zijn er geen passende woorden voor. Alleen onze stadsdichter treft nog de juiste woorden.

Jaap
Kon ik scheuren dichten,
dan schreef ik alleen nog

over rood gegoten wanden.
Ik kalkte torenhoge woorden

in stevig vocabulaire.
Ik pleisterde zijn wonden
met vloeiende strofes.

Voegwoorden,
die stolden in het staal.

Zachte prevels goot ik in de leemtes:
'Niet breken nu. Ik houd je overeind.'

En als de Jaap gedicht was,
dan schuurde ik zijn huid op,

lichtjes. Vier maal
en dan heel even niets.

Zo wist ik zeker
dat iedereen weer thuiskwam.

Mijn stad aan zijn voeten
is nergens zonder hem.

Yanaika Zomer, Stadsdichter Den Helder
Excellentie,
Kunt u zich voorstellen Rotterdam zonder Euromast?
Kunt u zich voorstellen Utrecht zonder de Dom?
Kunt u zich voorstellen Maastricht zonder Vrijthof?
Kunt u zich voorstellen Amsterdam met gedempte grachten?
Kunt u zich voorstellen Den Helder zonder de Lange Jaap?

Wij niet! En wij hopen u ook niet! Onze stadsdichter beschreef het in haar woorden. Wij hier in de onze. Wij wachten nu op
de uwe. Laat ze ons niet langer in onzekerheid en geef ons het vertrouwen dat het niet alleen goed komt maar ook goed
blijft met ons vertrouwde lichthuis, een baken voor ons allen.

De gemeenteraad van Den Helder,




