
                                                     Verkadefabriek, 13 april 2015 

 

Geachte wethouder van Son, 

 

Nog maar een half jaar geleden wees u als raadslid het plan van 

wethouder Hoskam resoluut af met de woorden: “de volkstuinen moeten 

leidend zijn bij de keuze van een locatie voor het transferium”. Enige tijd 

later kwam u, inmiddels zelf wethouder, met een nieuw plan en u zei: “Het 

transferium kan mooi op de oude stadskwekerij. En ach, die paar tuintjes 

die moeten even opzij om plaats te maken voor de busbaan en het 

verkeer. Daar moet je niet moeilijk over doen”. Dat we daar toch moeilijk 

over doen, dat is u bekend. En wij zijn niet alleen. Samen met álle 

bewoners van de Deutersestraat en haar omgeving, samen met de 

Wijkraad West, samen ook met natuur- en milieuverenigingen tekenen we 

bezwaar aan! En wel hierom: 

 

1. In alle visies en plannen van de gemeente, geschreven over de 

ontwikkeling van Willemspoort, staat te lezen dat de Deutersestraat 

van grote natuurlijke en cultuurhistorische kwaliteit is en dat die 

beschermd en versterkt moet worden. Hier nu toch een krankzinnig 

moloch van 150 meter lang en 10 meter hoog plaatsen is ronduit 

ridicuul. 

2. Er zijn in de stad vele locaties denkbaar, zie ons locatieonderzoek en 

ook dat van uw eigen ambtenaren. Of deze per stuk wel of niet 

geschikt zijn, dat is zo iets als het glas is half vol of half leeg. Er zijn 

genoeg opties waarbij mens, landschap en natuur geen schade 

oplopen. Een transferium aan de Deutersestraat is de slechtste van 

alle opties. 

3. Het transferium moest in Willemspoort komen. Dat staat al heel lang in 

de plannen. Dat dat nu niet blijkt te kunnen en u geen tijd heeft 

genomen voor een zorgvuldig en creatief zoeken naar alternatieven, 

dat is voor ons geen goede reden om dat ding nu in allerijl op de 

stadskwekerij neer te plempen. Dat deugt gewoon niet. 

 
 
 
 
 
 

4. De afgelopen jaren heeft de gemeente echt zitten slapen: er is niets 

gedaan om te komen tot een mooie samenhangende visie op 

transferia in de stad. Hoeveel hebben we er eigenlijk nodig? Hoeveel 

auto’s moet daar dan in? Uit welke richting komen die auto’s? En 

welke locaties zijn er beschikbaar? Nu het bijna te laat is om de 

provinciesubsidie te cashen, wordt er even snel een knoop 

doorgehakt. En zonder dat de raadsleden dat weten heeft u alvast de 

subsidie aangevraagd. Dat is echt kwalijk. Daarmee wordt het beeld 

van “geen weg terug” versterkt en laat u raadsleden denken dat dat 

beeld klopt. En dat beeld klopt niet! 

 

Geachte wethouder, U heeft de Deutersestraat en onze tuinen bezocht. 

We hebben u leren kennen als een warmbloedig mens en we hebben uw 

hart voor tuinieren, en voor de natuur horen kloppen. Wat er nu nog nodig 

is, is politieke wil. Gelukkig is in de stad enorm veel creativiteit en animo 

beschikbaar om samen met u een goede locatie te vinden. Er is nog 

steeds tijd om én de plannen te wijzigen én om die vette subsidie van de 

provincie voor de stad op te strijken.  

Besef alstublieft dat u op het punt staat voor héél veel geld en voor héél 

veel jaren het karakteristieke gebied bij de Deutersestraat onherstelbaar 

te vernielen. Zoek nog wat verder, bel even met de gedeputeerde en kom 

tot een oplossing waar de hele stad mee kan leven. In het geheel der 

dingen: een kleine moeite maar een héél groot plezier! 

 

Beste Jos, ik wens ons beiden veel succes morgen in de raad. 

 

Groeten, Sabine, voorzitter VTV de Honderd Morgen 


