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De gemeente is de weg kwijt (verdwaald in het Thoolse Bosje?)
De Tholenaars die de voorbije weken niet thuis waren hebben het artikel in de Eendrachtbode
wellicht gemist. Daarom is het van belang om er in deze eerste week na de vakanties op te wijzen dat
er onheil dreigt voor het Thoolse Bosje. B&W bracht eind juli het schetsontwerp Vestingwallen naar
buiten. Hieruit blijkt dat ze ondanks de bezwaren uit de bevolking stug vasthouden aan de al eerder
door het college omarmde Vestingwallenvisie. En hoewel de gemeenteraad (dankzij SGP, VVD & SP)
de uitvoering heeft opgeschoven naar 2017 wil het college haar prestigeproject nu toch doorzetten,
hopend op een Europese subsidie. Het is dan ook de hoogste tijd om 'Ho!' te roepen. Want als dit
plan zo doorgaat, betekent dat het einde van het Thoolse Bosje en grote gaten in de beschermende
windsingel.
Wethouder Oudesluijs mag dan wel beweren dat er geen kaalslag zal plaatsvinden, uit de tekst van
het plan blijkt het tegenovergestelde. Daarin staat immers letterlijk: 'Het beeld wordt bepaald door
weinig beplanting', en: 'Veel beplanting en bomen zullen verdwijnen bij het toepassen van de visie'.
De visie waarvan hier sprake is, is de visie van het college en niet van de inwoners van de stad
Tholen. Wij (Oudeveste.nl) hebben in de voorbije maanden geprobeerd om alsnog de stem van de
(inmiddels meer dan 130) betrokken Tholenaars te laten klinken. Tijdens de eerste 2 besprekingen
heeft de wethouder ons toegezegd om met ons en alle Tholenaren actief aan de slag te gaan. Dat is
blijkbaar niet gelukt. De burgers worden nu pas ingelicht als de pap al gestort is en er alleen details
overblijven zoals: planten we een eik of wil je een kastanje.
Met deze feiten wenst het college tot nu toe op geen enkele wijze rekening te houden:
1.- Het is onverantwoord om een prestigeproject van 1,1 miljoen, waar geen burger om heeft
gevraagd, er door te drukken in deze tijd van bezuinigingen. Volgens de subsidieadviseur van de
gemeente is er een goede kans dat de gemeente in aanmerking komt voor 50% subsidie door
Europa. Zelfs al zou deze subsidieadviseur dat garanderen (en dat doet hij wijselijk niet) dan nog blijft
er 550.000 euro te bekostigen over. Door wie.....? De gemeenschap dus. Ten koste van andere
kernen en andere voorzieningen.
2.- Er is geen draagvlak onder de bevolking van de stad Tholen voor dit plan. In maart 2009 is in een
enquête over het Masterplan Tholen één vraag over de toekomst van de Vestingwallen gesteld. Een
vage vraag die geen valide meetresultaat kan opleveren, n.l. de stelling: 'Herstel van vestingwallen
tot een parkachtige zone'. Uit de score van de 92 bewoners (nog geen 2% van de bevolking) kan
absoluut niet worden geconcludeerd dat deze inwoners wilden dat het Thoolse Bosje verdwijnt of
dat de Vestingwallen worden gereconstrueerd. In tegendeel, bij de 'aanvullende suggesties' staan
opmerkingen als: 'Het bosje is mooi door zijn diversiteit. Niet teveel aan veranderen'. En: 'Geen
kaalslag in het bosje zoals bij Fort De Roovere'. Toch gebruiken B&W de enquête-uitslag als 'bewijs'
dat de bevolking het eens is met hun plan om het Bosje om zeep te helpen!
Maar als er dan toch zo nodig omwille van toerisme of imago aan de Vestingwallen gesleuteld moet
worden. Wat en hoe dan wel?
Wat ons betreft worden ideeën of ontwikkelingsvarianten eerst aan de bevolking van Tholen
voorgelegd en worden er pas daarna eventueel schetsontwerpen gemaakt. Het gaat hier immers om
ons aller 'DNA', het beeldmerk van onze stad. Daar zullen wij de komende tijd dan ook met alle ons
ten dienste staande (legale) middelen aandacht voor vragen. Volgende week een tipje van de sluier
over actie één.
Bent u het met ons eens? Stem voor behoud Thools Bosje via: www.oudeveste.nl

