Tholen, 18 april 2013
Geacht raadslid,
Gisteren hadden wij een 2e prettig onderhoud bij wethouder Oudesluijs en zijn ambtenaar.
Thema: schetsontwerp Vestingwallen begroot 1.115.100,00 euro
Status op papier: amendement (8.11.12), door de raad uitgesteld tot 2017
Status in praktijk: b&w gaat door volgens planning (uitvoering Masterplan status 1.1.13): de visie is vertaald naar een schetsontwerp
Dit filmpje (6 min.) was een van de agendapunten.
Wellicht kent u TEDx, het (inter)nationaal delen van kennis op vlak van Technology, Education & Design.
We delen het graag met u omdat het een goede impressie geeft hoe bestuur & bevolking samenwerken in de stad met de langste Vestingwerken
van Nederland: Leiden.
http://www.stadslableiden.nl/stadslab-leiden-spreekt-bij-tedx/
Zowel visie als schetsontwerp Vestingwallenplan zijn ons inziens grotendeels onaanvaardbaar:
1.) financieel niet onderbouwd en onverantwoord:

Europese subsidie Horizon 2020 is hoogstens 25% van het totaal, mits deze verkregen wordt

geen gespecificeerde begroting

gemeente Tholen moet 3 miljoen extra bezuinigen maar wil wel 1.1 miljoen uitgeven aan een prestigeproject

andere kernen moeten voorzieningen samenvoegen/sluiten en Tholen-stad investeert in de Vestingwallen
2.) inhoudelijk niet in lijn met wat de (meerderheid van) de Tholenaren wil/vindt:

bestaande groene Vestingwallen zijn prachtig voor ons en bezoekers:

Thools Bosje / het land van de Oaghe Boamen is een deel van ons DNA

geen: 40% kaalslag

wel: (betaalbaar) onderhoud en verfraaiing van inrichting als infoborden, uniform meubilair, speelvoorziening, paden

wel: (betaalbaar) onderhoud van beplanting, aanbrengen diversiteit in planten, bloemen, kleuren

zie ook de kwalitatieve gegevens uit de enquête masterplan 2009
3.) geen aantoonbaar draagvlak bevolking

Tholen telt 7415 inwoners, waarvan 5858 inwoners 15 jaar of ouder zijn*

de klankbordgroep telt 8 personen (0.14% van 5858)

de enquête uit 2009 stelt slechts 1 (niet eenduidige) Vestingwallenvraag aan 92 bewoners (1.57% van 5858)

klankbordgroep is niet het juiste middel voor een breed draagvlak (wel een prima middel om expertise te betrekken)

zowel visie als schetsontwerp zijn dus opgesteld zonder een representatieve steekproef onder deze 5858 inwoners
Kortom: de Vestingwallen zijn van iedereen.
Burgers dienen van begin tot eind mee te denken én te beslissen over een gebied dat al 100 jaar een groen onderdeel is van ons collectief
geheugen. Niet "betrekken" als de pap al gestort is. Wethouder Oudesluijs heeft toegezegd actief met ons en alle Tholenaren aan de slag te gaan.
We zijn positief gestemd over zijn sturing, maar houden vinger aan de pols of woorden ook worden omgezet in daden.
Geacht raadslid, we rekenen ook op u als volksvertegenwoordiger. Laten we elkaar raadplegen en informeren.
Met vriendelijke groet,
Buurtgroep Oudeveste.nl
Diverse bewoners van Zuid-Oudaan, Cromvliet, Bosstraat en de Regentessestraat
* bron CBS, Gemeente op Maat 2011

