
Tholen, 25 september 2013 
 
Gisteren hebben 3 vertegenwoordigers van Oudeveste.nl een stadswandeling gelopen over de 
stadswallen van Tholen. Dit in gezelschap van 2 wethouders, 1 afdelingshoofd en 1 ambtenaar van de 

gemeente, met leden van de klankbordgroep en een bewoner van de Bosstraat. 
Doel: gesprek over reconstructie, beplanting en het bomenbestand. 
 
Het gouden herfstlicht benadrukte de schoonheid van ons huidige vestingpark. Hoewel 
verwaarloosd, blijft dit het beeldmerk van Tholen; door velen geliefd. De wandeling verliep in goede 

sfeer en er was veel ruimte voor vragen stellen, informatie delen en het meer concreet maken welke 
bomen(groepen) wel of niet zullen verdwijnen in het huidige schetsontwerp. Onze waardering voor 
de kwaliteit van voorbereiding en organisatie. Echter inhoudelijk bleven de standpunten ongewijzigd: 

 
Voor Oudeveste.nl en veel Tholenaren was, is en blijft het: STOP Vestingwallenreconstructie.  
Want* :  

1.) Er is geen breed draagvlak, burgers hebben hier niet om gevraagd 

2.) Ongepast om 1.1 miljoen te besteden aan reconstructie  
3.) Tholenaren willen behoud Thools Bosje  
4.) Reconstructie trekt geen extra toeristen  

 

B&W Tholen wilden en willen nog steeds: DOORGAAN MET Vestingwallenreconstructie.  
Want* :  

1.) Er is breed draagvlak voor reconstructie 

2.) 1.1 miljoen is wel verantwoord (misschien komt ca. 3 ton EU-subsidie)  

3.) Tholenaren willen bosje 1 en bosje 3 kaal  
4.) Reconstructie trekt extra toeristen  

 

Het volgende probleem wordt er door het college met de haren bijgesleept, maar heeft wat ons 
betreft niets maar dan ook niets met het Vestingwallenplan te maken. In ons woordenboek heet dit 

koppelverkoop.   
 
Oudeveste stelt:  

Wateroverlast Bosstraat/Venkelstraat: zo snel mogelijk oplossen, daar hebben bewoners recht op, er 
zijn diverse technische oplossingen voor handen, Tholenaren betalen ook nog eens het hoogste 

riooltarief van Zeeland.  
 

Deze stadswandeling was ons 4e ‘Rondje Uitleg’ door vertegenwoordigers van de gemeente. Na bijna 
een jaar lezen, argumenteren en analyseren is onze conclusie: STOP met uw prestigeproject. Luister 
naar de betaalbare wensen van uw betrokken burgers o.a.:  
 

 normaal onderhoud/verfraaiing voor een normale prijs 

 parkmeubilair en verlichting  

 lagere bomen rond molen De Hoop  

 

Dat kan prima zónder Vestingwallenreconstructie. 
Kortom, we ondersteunen van harte de motie van SGP & CU die donderdag 12 september jl. in eerste 
instantie door alle raadsleden was ondertekend. Deze luidde: 

 
Overwegende dat : 

 het project herinrichting en terugbrengen zichtstructuur van de vestingwallen Tholen nog        



 steeds in de planning staat met uitvoering tot 2022 

 het totaalbudget voor dit project op (afgerond) € 1,2 milj. begroot is 

 de gemeenteraad in een eerder stadium al heeft besloten dit project uit te stellen tot 2017 en  

 het budget integraal te korten met 10%  

 het draagvlak in de Thoolse samenleving voor dit project vrijwel geheel ontbreekt 

 de gemeente Tholen voor een grote hervormings- en bezuiningsopgave staat met     

 ingrijpende maatregelen op alle terreinen 
 

Is van mening dat: 

 de huidige beeldkwaliteit van de Vestingwallen (“Thoolse Bosje”) met parkachtige uitstraling 
prima is 

 dit project geen hoge prioriteit heeft, geen draagvlak heeft bij de bevolking en de middelen op 
andere terreinen ingezet kunnen worden 

 dit project daarom in zijn geheel gestopt kan worden 
 

Verzoekt het college: 

 het project herinrichting Vestingwallen Tholen te stoppen 
 

 

Vooralsnog zet het college de plannen door.  

De bijna 1000 burgers (700 digitaal, 300 papier) die hun stem laten horen via onze buurtgroep 

worden (nog) niet gehoord. De komende maanden zullen we dit democratisch tekort steeds onder 

de aandacht blijven brengen. We beraden ons intern op het vervolg en zullen daar t.z.t over 

berichten. Indien het voorbereiding & uitvoering van eerdergenoemde wensen van de burgers 

betreft zal de werkgroep van Oudeveste.nl steeds bereid blijven te participeren. Er zijn diverse leden 

die hun expertise civiel-technisch, juridisch of groen-technisch kunnen aanwenden. 

 
 

*voor argumentatie zie: eerder ingezonden brieven Eendrachtbode (bijlage) of 
http://www.oudeveste.nl/index.php/doelstellingen-vestingwallen 

http://www.oudeveste.nl/index.php/doelstellingen-vestingwallen

