
’s-Hertogenbosch, 30 januari 2015 

 

Geachte heer van Son, beste Jos, 

Namens de volkstuinvereniging De Honderd Morgen aan de Deutersestraat in ’s-Hertogenbosch wil 

ik u en het Rosmalens Belang hartelijk feliciteren met uw nieuwe functie in het gemeentelijke 

bestuur. Wij wensen u veel  wijsheid en succes de komende termijn. 

De Honderd Morgen is een vereniging op een schitterende groene plek achter het Jeroen Bosch 

Ziekenhuis. Hier zijn wij sinds 7 jaar gevestigd, na een gedwongen verhuizing op last van de 

gemeente. In het najaar van 2014 dreigden wij weer te moeten verhuizen vanwege het voornemen 

een nieuw transferium te bouwen. Dit plan is op 16 oktober, onder bevlogen leiding van de Bossche 

Groenen, unaniem in de gemeenteraad geblokkeerd. De toenmalige portefeuillehouder Jan Hoskam 

heeft toen beloofd onze tuinen te zullen sparen. Voor ons dus een zeer succesvolle raadsvergadering, 

niet in het minst vanwege de steun van u en uw partij. U zei toen “Wat ons betreft wordt in het 

vervolg vooral uitgegaan van het volkstuinencomplex daar waar het de locatiekeuze betreft, het 

volkstuinencomplex moet leidend zijn. We zijn het volledig eens met de motie”. Ook stuurde u een 

tweet de wereld in: “Natuurlijk staan wij als groene partij achter behoud van het volkstuincomplex 

@de100morgen! De rest aanpassen!” 

En hier zijn wij u zeer dankbaar voor. 

Nu zijn we echter enkele maanden verder en hebben wij vernomen dat de gemeente aan een nieuw 

plan werkt voor het transferium: dit keer deels óp en deels pal náást onze tuinen. Hier zijn wij 

uiteraard zeer verbaasd over, want dit strookt geheel niet met de wens van de raad op 16 oktober en 

de toezegging van Hoskam. Wij hebben ons nu als tuinvereniging verenigd met onze buren, de 

bewoners van de Deutersestraat, en wij zouden graag met in u gesprek komen over de toekomstige 

locatie van het transferium, over andere opties en kansen. U begrijpt dat tuinieren in de rook en het 

lawaai van een transferium voor ons géén optie is. 

Naar aanleiding van het nieuwe plan voor het transferium, zoals ons dat uit de doeken werd gedaan 

door een ambtenaar, hebben wij hem een brief geschreven. Deze brief staat dinsdagavond 3 februari 

op de agenda van de raadsvergadering als ingekomen stuk. 

Als nieuwe wethouder op o.a. verkeer en vervoer, willen wij u graag uitnodigen op onze tuinlocatie; 

dan kunnen we u laten zien waarom wij denken dat een transferium op deze plek aan de 

Deutersestraat, met haar groene en dorpse karakter, geheel niet past. 

Veel geluk met uw nieuwe ambt en hopelijk spoedig tot ziens! 

Met hartelijke groet, 

 

Sabine van Rijn, voorzitter 

Volkstuinvereniging De Honderd Morgen 

De mooiste tuinvereniging van 's-Hertogenbosch 
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