’s-Hertogenbosch 12 januari 2015

Beste Jan,
We hebben jou op 17 december uitgelegd dat we in een lastig pakket zitten: we spreken enerzijds met
jou over zogenaamde inpassing van het transferium ten opzichte van ons tuinterrein terwijl wij
anderzijds hartstochtelijk tégen het transferium op deze plek zijn; een transferium dat overigens bijna
twee maal zo groot zou moeten worden dan waar de raad eerder mee heeft ingestemd. Het gesprek
nu overdenkend, hebben we besloten dat we uit deze voor ons onprettige situatie stappen. Wij gaan
weer met jou in gesprek nadat de gehele gemeenteraad zich over deze door jou beoogde locatie voor
het vergrootte transferium heeft gebogen.
Indien het resultaat daarvan is dat het transferium toch op deze of een andere locatie in dit stukje van
de stad komt, dan zullen we ons daar als vereniging bij neerleggen. En dat is het moment waarop we
weer verder kunnen praten over inpassing.
Je hebt ons tijdens het gesprek herhaaldelijk expliciet gezegd dat je dit onverstandig vindt, maar het
risico op ‘verlies‘ nemen we toch, optimistisch en gepassioneerd over onze tuinen als we zijn. We
worden hierin beslist gesterkt door de wetenschap dat álle bewoners van de Deutersestraat (van de
familie Brummer tot en met de familie Bruurmijn) en de milieuorganisaties in Den Bosch tegen een
dergelijk ongepast bouwsel met de bijkomende verkeersstromen in dit groene en dorpse stukje stad
zijn. Een stukje stad dat in vele eerdere gemeentelijke visies en rapporten is omschreven als “cultuurhistorisch kwetsbaar”, waarvan “de cultuur-historische waarden moeten worden hersteld en
beschermd”, passend bij “het historische bebouwingslint dat de Deutersestraat” is.
Hierbij komt uiteraard ook dat wethouder Hoskam in de raadsvergadering van 16 oktober 2014 heeft
toegezegd het tuinterrein met rust te zullen laten. Het plan dat jij ons op 17 december ontvouwde doet
op geen enkele manier recht aan die belofte van de wethouder en is ook zeker niet in de geest van de
unanieme steun van de raad aan de motie van de Bossche Groenen.
Dit betekent dat wij niet op gesprek komen op 14 januari a.s. om verder over inpassing te praten. We
zien de stukken voor de gemeenteraad t.z.t. wel tegemoet en dan wachten we, wederom vanaf de
publieke tribune, het standpunt van de raad over het bouwen in dit stukje stad af. In de tussentijd gaan
wij, tuinders en bewoners van de Deutersestraat, samen met o.a. de Bossche Groenen op een meer
duurzame, meer constructieve en meer integrale manier kijken naar een andere toekomst dan die jij
nu voor ogen hebt.
We gaan ervan uit dat je begrip hebt voor het feit dat wij niet kunnen en willen tuinieren onder de rook
van een parkeergarage en in het lawaai van ronkende aan- en afrijdende auto’s en bussen.
Met vriendelijke groet,
Namens de volkstuinvereniging,
Sabine van Rijn (voorzitter)

Deze brief is in cc naar wethouder Hoskam, gemeentesecretaris, griffie, alle raadsleden en de lokale
media.
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