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Volkstuinenvereniging staakt boos gesprek over transferium
door Domien van der Meijden
DEN BOSCH – Volkstuinenvereniging

De Honderd Morgen in Den Bosch
staakt de gesprekken met ambtenaren van de gemeente over inpassing van de nieuwe parkeergarage met duizend plekken op de
locatie van de voormalige gemeentekwekerij en de volkstuinen aan
de Deutsersestraat.
Voorzitter Sabine van Rijn van

De Honderd Morgen vindt dat de
volkstuinenvereniging in een ongelukkige spagaat verkeert.
„We spreken over zogenaamde inpassing van het transferium ten
opzichte van ons tuinenterrein,
terwijl wij anderzijds hartstochtelijk tégen het transferium op deze
plek zijn. We willen niet tuinieren onder de rook van duizenden
auto’s. En bij een transferium dat
bijna tweemaal zo groot zou moeten worden dan waar de raad eer-

Copyright (c)2015 Brabants Dagblad 13/01/2015

der mee heeft ingestemd. We hebben besloten dat we uit deze voor
ons onprettige situatie stappen.
Wij gaan weer met Den Bosch in
gesprek nadat de gehele gemeenteraad zich over de beoogde locatie
voor het vergrote transferium
heeft gebogen.”
Van Rijn roept bovendien in herinnering dat wethouder Jan Hoskam in de raadsvergadering van
16 oktober 2014, net voor de verkiezingen, heeft toegezegd het tui-

nenterrein met rust te zullen laten.
„Het plan dat ambtenaren op 17
december ontvouwden 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
om te zoeken naar alternatieven.”
Een woordvoerder van de gemeente Den Bosch weerspreekt dat wethouder Hoskam zijn belofte niet

nakomt. „Er wordt op dit moment aan een voorstel gewerkt.
Een dat doet recht aan wat vorig
jaar in oktober in de gemeenteraad is besproken. De verwachting is dat dit plan medio februari
of maart door het college en gemeenteraad behandeld kan worden.”
De volkstuinenvereniging De
Honderd Morgen geeft aan dat ze
pas weer in gesprek gaat, als er
een besluit ligt.
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