
Scholen weer dicht

Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - De autoritei-
ten op Sint Maarten zijn,
nadat orkaan Gonzalo
maandag over het eiland
heen raasde, aan een grote
schoonmaakactie begon-
nen. Vandaag zijn de scho-
len voor de derde dag deze
week dicht als gevolg van
de orkaan. 

Het onderwijzend personeel
en de leiding van de scholen
moeten vandaag wel op het werk
verschijnen. Sommige scholen
hebben orkaanschade opge-
lopen, het puin moet daar nog
opgeruimd worden. Het kantoor
van Sociale Zaken is vandaag ge-
opend voor mensen die als ge-
volg van de orkaan dringend
hulp nodig hebben. Bejaarden,
en mindervalide burgers hebben
voorrang bij de hulpverlening. 

Duikers hebben gisteren de
bodem van de haven geïnspec-
teerd om te kijken of het weer
veilig is boten en schepen daar
toe te laten. 

Elektriciteitsbedrijf Gebe was
gisteren in de weer om de
stroom aan te sluiten in gebie-
den zoals Dutch Quarter, Sucker
Garden, The Keys, St. Illidge Ro-
ad, St. Peters, Cole Bay, Point
Blanche en Cole Bay. Door de re-
genval van afgelopen maandag
zit er veel water in de bodem.
Dat maakt het moeilijk om de
nieuwe elektriciteitspalen in de
grond te bevestigen om daarmee
de vernielde exemplaren te ver-
vangen. 

Minder dan één procent van
de consumenten zou verstoken
zijn van elektriciteit. Door het
orkaangeweld zijn waterleidin-
gen ook aangetast. De verwach-
ting was dat huishoudens die
sinds maandag geen water meer
hadden, vanaf gisteravond weer
aangesloten waren op het net.
De overheid waarschuwde, met
het oog op gezondheidsrisico’s,
burgers om winkels en andere
openbare plekken te mijden
waar nog geen stromend water
is.

De schoonmaakactie was
voornamelijk gericht op de
hoofdwegen, Front Street en
Back Street, de secundaire we-
gen komen later aan de beurt.
De verwachting is dat de gehele
schoonmaakactie twee weken in
beslag zal nemen.

Bij het schoonmaken van de
wegen en het opruimen van
puin wordt het ministerie van
Ruimtelijke Planning door de
politie en militairen onder-
steund. De wegen werden tijde-
lijk afgesloten om de technische
dienst van telecombedrijven en
het elektriciteitsbedrijf de ruim-
te te geven om de nodige repara-
ties te doen. Tijdens de orkaan
zijn lantaarnpalen, elektriciteits-

kabels en masten vernield. Op
verschillende plaatsten zijn
langs de hoofdwegen grote groe-
ne vuilnisbakken geplaatst om
het puin in te deponeren. Bij de
schoonmaakactie worden ook
ontwortelde bomen opgeruimd.
In de heuvelachtige gebieden
van het eiland hadden bewoners
last van modderstromen en gro-
te stenen die naar beneden rol-
den. 

Inwoners die als gevolg van
de orkaan problemen hadden
met de riolering werd aangera-

den om desinfecterende midde-
len als Clorox te gebruiken en
kinderen weg te houden bij
plaatsen waar er schoon wordt
gemaakt. 

Door de orkaan is op sommi-
ge delen van het eiland geen wa-
ter of elektriciteit. 

Gisteren werden er bij de Gre-
at Salt Pond weer pompen inge-
zet om het waterpeil te verlagen.
De lokale Pond Island Landfill
was gisteren open om het puin
als gevolg van Gonzalo daar te
kunnen storten.
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Schoonmaakactie Sint Maarten

De hevige regenval leidde ertoe dat veel auto’s tot boven de wielen
in het water stonden. FOTO’S THE DAILY HERALD

Bomen werden door de orkaan uit de grond gerukt. 

Veel boten kwamen los en raakten op drift.    

Sommige woningen waren er erg aan toe na de orkaan. 
FOTO NRJ ANTILLES

Bij het gaan liggen van de storm wordt de schade goed duidelijk. 
FOTO NRJ ANTILLES


