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door Chiel Timmermans
e-mail: c.timmermans@ed.nl

HELMOND – „Het is toch vreemd
dat je niet meteen weet hoe je
van het station naar het centrum
van Helmond loopt.” Cees-Jan
Pen staat met zijn rug naar het
station. Hij draait een keer naar
links, en weer naar rechts, in
zijn linkerhand een ouderwetse
leren boekentas. „Te zien aan
het puntje van de kerk, vermoed
ik dat ik daar heen moet lopen”,
wijst hij richting de Lambertus-
kerk. „Maar zo lok je treinreizi-
gers natuurlijk niet naar de win-
kels.”
Cees-Jan Pen kan het weten.
‘Lector bij Fontys Hogescholen’
vermeldt zijn visitekaartje, hij is
deskundige op het gebied van
vastgoed en detailhandel. Op ver-
zoek van het ED laat hij zijn kri-

tische licht schijnen over de
ideeën in het Helmondse winkel-
centrum: van het samenvoegen
van leegstaande panden en de
plannen voor nieuwe winkel-
ruimte op het Speelhuisplein tot
het verhuizen van winkels naar
het centrum.
Dat laatste zou bijvoorbeeld kun-
nen gebeuren vanuit de Konin-
ginnewallen om leegstand op de
Markt aan te pakken. Pen: „Dat
zou de gemeente veel geld kos-
ten. Bovendien zijn dit natuur-
lijk wel straten waar mensen
nog de auto voor de deur kun-
nen rijden en de winkel binnen-
wippen. Neemt niet weg dat een
aantal winkelpanden tot wonin-
gen zou kunnen worden omge-
bouwd.”
Bij het betreden van de Ameide-
straat klaart Pen’s gezicht op:
„Het is hier echt schoon, netjes.

Als je hier je broodje laat vallen,
raap je het gewoon op. Willen
ze bezuinigen op het onderhoud
van het centrum? Dat lijkt me
geen goede zaak. Ik denk dat
wordt onderschat hoe belangrijk
een schoon centrum is.”
Over alle reclameborden en kle-
dingrekken die op straat staan,
nu de regelgeving is versoepeld,
is hij minder enthousiast: „Dat
ze buiten staan lijkt me niet
zo’n probleem. Maar onderne-
mers moeten het wel beter op el-
kaar afstemmen. Nu oogt het
rommelig.”
Pen ziet verder potentie in de
Kerkstraat („Het mooie kerkge-
bouw zit alleen weggestopt”) en
hij zou de voormalige biblio-
theek op de Markt omtoveren
tot appartementencomplex voor
jongeren („Dan krijg je leven in
de stad.”). De lector is verder on-
der de indruk van de Elzas Passa-
ge: „Overdekte winkelcentra zijn
altijd een beetje truttig, Lely-
stad-gevalletjes noem ik ze.
Overal in Nederland hebben ze
het zwaar, maar hier staat
slechts een enkel pand leeg.”
Inmiddels is Pen aangekomen
bij het Speelhuisplein en het
meest discutabele idee in het
centrum: het centrumplan. Met
dank aan de crisis wordt er nu
gedubd over ‘slechts’ 7.000 vier-
kante meter nieuw winkelopper-
vlak (was 22.500), zodanig dat
mensen dan via het plein een
rondje kunnen lopen terug naar
de Veestraat.
Pen erkent het belang van zo’n
rondje. „Al ben ik in deze tijd zel-
den voorstander van extra win-
keloppervlak. Er zal dan wel iets
bijzonders moeten komen, an-
ders trek je winkelpanden in het
centrum leeg. Je moet niet bou-
wen voor leegstand.” Pen denkt
dan ook niet aan winkels: „Hel-
mond wil zich profileren met

door Rob Burg
e-mail: r.burg@ed.nl

EINDHOVEN – Bij een ernstig onge-
val gisterochtend op de autosnel-
weg A2 onder Eindhoven is Yvon-
ne Lodewijks, de 46-jarige vrouw
van voormalig PSV-keeper Pa-
trick Lodewijks, om het leven ge-
komen.
Twee andere personen raakten ge-
wond. Bij het ongeval, dat om
8.40 uur gebeurde op de snelweg
tussen De Hogt en de High Tech
Campus, waren in totaal drie
auto’s en twee vrachtwagens
betrokken.
De aanrijding ontstond toen een
truck van rijbaan wisselde en hier-

bij een inhalende auto raakte,
met daarin een 26-jarige vrouw
uit Hooge Mierde.
In deze auto zat ook Yvonne Lode-
wijks. Hun wagen botste tegen de
vangrail en ‘kaatste’ terug de weg
op.
Een 44-jarige man uit het Zeeuw-
se Baarland botste vervolgens vol
op het voertuig. Zijn auto sloeg
over de kop en werd even later ge-
raakt door een derde personen-
auto. Ook raakte dit derde voer-
tuig een vrachtwagen. Hierbij ont-
stond enkel materiële schade. Een
traumahelikopter ging ter plaatse
en landde op de snelweg om assis-
tentie te kunnen verlenen.
De politie sloot de A2 af in de

richting Maastricht. Automobilis-
ten werd geadviseerd via de naast-
gelegen N2 te rijden. Al bij knoop-
punt Deil werd het verkeer omge-
leid. Dit kon niet voorkomen dat
het rondom Eindhoven compleet
vastliep.
Op de A2 en de A58 tussen Til-
burg en Eindhoven stonden files,
maar ook op de N2, waar de rij au-
to’s volgens de Verkeers Informa-

door Arnold Mandemaker
e-mail: a.mandemaker@ed.nl

GEMERT Terwijl op 128 meter hoog-
te slechtvalken een strijd van le-
ven en dood uitvechten om het
nest op de communicatietoren
van De Mortel, is het nu ook op
de begane grond hommeles.
Martin Vink, vice-voorzitter van
de Vogelwerkgroep Gemert, heeft
gisteren met onmiddellijke in-
gang zijn weblog stopgezet. Daar-
in geeft hij al vele jaren een toe-
lichting op de live-beelden van
webcams op de site www.beleef-
delente.nl, afgekort BDL.
De reden: Vink maakte zich in
zijn vorige weblog van 23 april erg
boos over ‘roofsites’. Websites die
zonder bronvermelding en zon-
der een cent te betalen de beel-
den van BDL doorplaatsen. En dat
terwijl de Vogelwerkgroep Ge-
mert dik geld toelegt op de beel-
denservice, circa vijfduizend euro
per jaar. De leden steken er ook
veel manuren in. Als er onder-
houd nodig is aan de camera’s,

moet toch iemand de toren op.
Vink kwam toevallig achter die
praktijken toen een lid van de
werkgroep een berichtje ophing
van een van die roofsites in Het
Clubhuis, gevestigd in Natuurcen-
trum De Specht in Handel. Vol-
gens Vink deed dat lid dat ‘in on-
wetendheid en onschuld’. Maar
hij ontdekte al snel dat meerdere
leden van de werkgroep in Het
Clubhuis doelbewust reclame ma-
ken voor een van die roofsites. Hij
spreekt van een ‘ware reclame-
campagne’, compleet met verzoe-
ken om donaties. In zijn weblog
haalt hij fors uit naar deze prakij-
ken: ‘Auteursrechten worden ge-
schonden. Wij vinden het respect-
loos naar alle vrijwilligers en u als
kijker naar beleef de lente’.
Ook heeft Vink kritiek op vaste
bezoekers van Het Clubhuis. Die
zouden fans van de webcambeel-
den negeren, die af en toe op be-
zoek komen. ‘Het Clubhuis wordt
gedomineerd door een clubje vas-
te bezoekers met hun eigen ken-
nis’, stelt hij. Veel lezers van zijn
blog klagen daarover, stelt Vink.
‘Ze zeggen dat ze zich niet wel-
kom voelen en blijven weg. Dat
kan nooit de bedoeling zijn, want
Het Clubhuis is voor iedereen’.
Dat was kennelijk tegen het zere
been van de ‘vaste jongens’. In
zijn blog van gisteren gaat Vink
eerst uitvoerig in op het laatste
nieuws over de slechtvalken,
hoog in de Mortelse toren. Hoe
een ‘Vreemd Vrouwtje Onge-
ringd’ met vier jongen en een
oudere zoon het nest in de tv-to-
ren heeft veroverd. ‘Spannende tij-
den en verrassende ontwikkelin-
gen’, schrijft hij. Om vervolgens
over te stappen op zijn eigen be-
soignes. Zijn blog van 23 april
heeft de sfeer in Het Clubhuis
geen goed gedaan, schrijft hij om-
floerst. Daarom, maar ‘bovenal
om persoonlijke redenen’, stopt
Vink met zijn blog. Hij wenst zijn
lezers ‘nog veel kijkplezier in de
fascinerende wereld van de slecht-
valken’. Vink was gisteren niet be-
reikbaar voor een toelichting.

Wij vinden het
respectloos naar
alle vrijwilligers en
u als kijker naar
beleef de lente

Vrouw van voormalig
PSV-keeper Patrick Lode-
wijks komt om bij ongeval
op A2

Martin Vink

Vice-voorzitter van
Vogelwerkgroep
Gemert stopt met
weblog na kritiek
op ‘roof’ livebeelden
slechtvalken Mortel.

‘Foodcourt op
plek Speelhuis’
Deskundige Cees-Jan Pen laat licht
schijnen over centrum Helmond:
‘Niet bouwen voor leegstand’.

CENTRUM HELMOND

�

“

Verkeerstragedie op A2 bij

Ruzie over
‘roof’ films
slechtvalk

� Recent beeld van het slechtvalk-nest op de top van de communicatiemast
van De Mortel. foto Vogelwerkgroep Gemert/Beleefdelente
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K omen ze nou met
het pontje?
Het is mijn eerste
gedachte als ik de

samenvatting van Koningsdag
op zet.
Ik heb de live-uitzending hele-
maal gemist en moet het dus
hebben van de terugblik.
Niks voor mij. Normaal gespro-
ken volg ik het hele gedoe toch
wel zo’n beetje rechtstreeks.
Kan er ook niks aan doen. Het
Oranjegezinde DNA in mij is
toch altijd nog iets sterker dan
de ratio.
Maar nu kijk ik dus achteraf.
En het eerste dat ik zie is het
pontje. Of zoiets toch in ieder
geval. En het pontje brengt me
direct terug naar mijn kleuter-
tijd. De kleutertijd die zich
afspeelde aan de overkant.
Vanaf die overkant gingen we
regelmatig met het pontje naar
Dordrecht.
‘We’ zijn mijn moeder en ik.
Want mijn vader was werken
en mijn zusje nog niet geboren.
Mijn moeder betaalde 15 cent
voor de overtocht. Heen en
terug.
Mijn aller-allereerste herinne-
ring speelt zich trouwens af in
Dordt. In het ziekenhuis waar
mijn amandelen geknipt wa-
ren. Ik was 2 jaar en 3 maanden
en ik weet het nog: de zuster
die ’s ochtends binnenkwam
en de lange witte gordijnen
open schoof. Dat we allemaal
op het potje moesten. En dat ik
zo erg had gehuild dat het kus-
sen nat was van de tranen.
Ik zie hoe ze aan wal gaan. De
koning, de koningin en de prin-
sesjes. Over de kinderkopjes
lopen ze. Máxima op haar
naaldhakken.
Maar ik zit inmiddels in het
kinderzitje achterop de fiets bij
mijn moeder. We zijn nog aan
de overkant, op weg naar het
pontje. De kade loopt af naar
het water. En ik ben blij. Want
hier zing ik altijd met langge-
rekte áááááhs en éééééhs die zo
grappig ritmisch worden van
de kinderkopjes.
We gingen naar Dordt. Mijn
moeder en ik.
Was ik een dichter dan dichtte
ik daarover.

CORRIE DE LEEUW
c.dleeuw@ed.nl

textiel, automotive en food. Dus
waarom geen foodcourt of een
markthal met eten uit alle delen
van de wereld? Of laat de Automo-
tive Campus hier een mini-show-
room runnen, waar ze de nieuw-
ste technologie op autogebied la-
ten zien. Vaders kunnen hier met
hun kinderen dan van alles bele-
ven.”
Volgens Pen ligt er een belangrij-
ke taak, ook voor de gemeente:
„Dan denk ik aan het verbeteren
van de route naar het centrum of
aan subsidies voor mooiere gevels
of het ombouwen van winkelpan-
den. Een levendig centrum is na-
melijk niet alleen belangrijk om
als stad aantrekkelijk te zijn. De
binnenstad is een grote werkge-
ver. Als winkels verdwijnen zorgt
dat voor werkeloosheid. Dit is de
motor van de lokale economie.”

HELMOND – De Kerkstraat als
de Helmondse variant op de
Korte Putstraat, de Bourgondi-
sche restaurantstraat in Den
Bosch: horecaman Hugo Molle-
man ziet het helemaal voor
zich. De eerste slag op weg
naar deze transformatie is in-
middels binnen. De terrassen
in de Kerkstraat mogen
voortaan tegen de gevel aan.
Tot nog toe moesten Aziatisch
steakhouse Roka en Balkan-
restaurant Mostar Grill een
voetgangerspad vrij houden
tussen hun pand en de stoelen
en tafels buiten. Volgens de ho-
reca-ondernemers ging dat

ten koste van de knusheid op
het terras.
De kogel is overigens nog niet
definitief door de kerk. Het
gaat slechts om een proefperio-
de tot het stadsbestuur van
Helmond met een nieuwe ter-
rasbeleid komt.
Hugo Molleman van Il Borgo,
de Italiaanse lunchroom om
de hoek, is niettemin een te-
vreden man. Hij heeft plannen
om in het voormalige pand
van elektronicazaak Maxwell
in de Kerkstraat een restaurant
te beginnen: „Een terras tegen
de gevel is voor mij wel een
voorwaarde voordat ik daar

een horecazaak begin. Dan pas
kun je een terras op een goede
manier exploiteren.”
Over zijn eigen plannen wil
Molleman nog niet teveel losla-
ten, ook omdat de onderhande-
lingen nog in volle gang zijn:
„Maar het wordt een restau-
rant. We zetten wel iets an-
ders neer dan Il Borgo. Wat
voor soort eten? Het zou gek
zijn als wij een Chinees restau-
rant zouden beginnen. We ko-
men uit de Italiaanse hoek, in
die sfeer moet je dus denken.”

tie Dienst groeide tot tien kilome-
ter lengte. Op de A67 tussen Eer-
sel en De Hogt bereikte de file
een lengte van vier kilometer.
Drie uur na het ongeval was het
onderzoek door de politie afge-
rond, de ravage opgeruimd en
werd de weg weer vrijgegeven.
De 48-jarige, in Eindhoven gebo-
ren Patrick Lodewijks, speelde in
totaal zes seizoenen bij PSV. Sinds
acht jaar is hij keeperstrainer bij
Feyenoord.
Op zijn website betuigt Feye-
noord steun aan de nabestaanden.
Ook PSV doet dat: ‘Heel erg veel
kracht gewenst op dit onwerkelijk
zware moment’ staat op de si-
te te lezen.

ASTEN – Stichting Maatschappelijk
Geëngageerd Muziektheater
(MGM Asten) brengt van 9 okto-
ber tot en met 21 januari dertien
voorstellingen van de Brabanste
volksopera Mistero op de plan-
ken. Dit theaterstuk is een nieu-
we Brabantse versie van de legen-
darische Mistero Buffo van Ita-
liaanse auteur Dario Fo. Het stuk
wordt gespeeld in onder meer De
Klepel in Asten (9 tot en met 11
oktober), Theater De Eendracht
in Gemert (31 oktober) en Theater
’t Speelhuis in Helmond (21 janua-
ri). Kaarten voor De Klepel à 12,50
euro zijn vanaf 1 mei te koop bij
Letters & Zo en de Astense VVV.

Dordt

� Een helikopter met een traumateam landde op de snelweg om medische hulp te verlenen aan de slachtoffers van
een gecompliceerd ongeluk. foto Bert Jansen

� Cees-Jan Pen op het Speelhuis-
plein: „Waarom geen foodcourt?”
foto’s Ton van de Meulenhof

Helmondse versie Korte Putstraat

De Hogt Kaartverkoop
volksopera
Mistero begint


