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Watersnood-
museum zoekt
spullen uit jaren 50
OUWERKERK Het Watersnood-
museum in Ouwerkerk zoekt spul-
len uit de jaren 50 voor een nieuwe
tentoonstelling genaamd Commu-
nicatie tijdens en na de ramp van 1953.
Een belangrijk onderdeel ervan is
de reconstructie van werkplaats
Weltevreden in Zierikzee. Daar
bouwde radiotechnicus Peter Hoss-
feld een noodzender. Daarmee kon
in de eerste dagen van de ramp
worden gecommuniceerd en men-
sen worden gered. Het museum
zoekt onder anderen naar service-
documentatie van radio-ontvan-
gers en Philipsapparaten en stan-
daardonderdelen uit die jaren. De
lijst met gezochte spullen staat op:
watersnoodmuseum.nl/nieuws. 

Het plan van de provincie Zee-
land om een rotonde aan te leg-
gen midden op de Oesterdam
wordt niet met gejuich ontvan-
gen in Tholen. Toch lijkt de ge-
meenteraad er wel akkoord
mee te gaan.

Michiel Bouwman
Tholen

Vanwege de groei van vakantie-
park Waterrijk Oesterdam draaien
meer en meer auto’s de weg op.
Het  vakantiepark ligt op de Speel-
mansplaten, aan de Oesterdam. Er
staan inmiddels al vele tientallen
huisjes. Steeds meer auto’s draaien
vanaf het vakantiepark de Oester-
dam op. De provincie denkt dat

een rotonde de veiligheid zal ver-
groten, ook voor fietsers en voet-
gangers die moeten oversteken van
en naar het vakantiepark. 

Nu raast het autoverkeer ter
plaatse nog vrij hard over de weg,
ook al moet autoverkeer ter hoogte
van het vakantiepark langzamer
(70 kilometer per uur) rijden dan
op de rest van de dam (grotendeels
100 kilometer per uur).

Zinloos
Om die rotonde te realiseren, moet
de gemeenteraad wel instemmen
met het wijzigen van het bestem-
mingsplan. 

En dat is niet zomaar een gelo-
pen race, bleek deze week wel tij-
dens de commissievergadering

Ruimte. ,,Als je je aan de voorge-
schreven snelheid houdt is er niets
aan de hand”, zei Gerrit Bril na-
mens de PVV. Zijn partij vindt de
aanleg van een rotonde ‘duur en
zinloos’. 

Han van ’t Hof (ABT) liet ook
blijken geen fan van de rotonde te
zijn.

Andere fracties (ChristenUnie,
VVD) neigden er wel naar groen
licht te geven, zij het schoorvoe-
tend. ,,Ik vraag me af of een ro-
tonde de meest verkeersveilige op-

lossing is en waar de provincie dat
aan ontleent”, zei Koos de Feijter
(CU).

Brug
Ondanks dat hun bezwaren eerder
waren afgewezen, pleitten inspre-
kers Anton Bijnagte en Chris
Koopman er nog eens voor om een
brug aan te leggen die voetgangers
en fietsers naar de overkant leidt.
,,Op Noord-Beveland is ook zo’n
fietsbrug, dat is helemaal niet ver-
keerd en helemaal niet duur”, be-
pleitte oud-raadslid Koopman.
,,Fietsers en voetgangers kunnen
zo de dijk op.”

Op 1 oktober is het aan de raad
om een knoop door te hakken over
de rotonde.

Geen gejuich, toch rotonde Oesterdam 

PVV vindt  aanleg
van een rotonde
‘duur en zinloos’

▲ Het religieus erfgoed van Oudenbosch vanuit de lucht gezien. Er is een petitie gestart om sloop van een aantal gebouwen te verhinderen. DRONEFOTO JORIS BUIJS/PIX4PROFS

Nu de slopershamer dreigt,
zijn inwoners een petitie
gestart om voormalige
religieuze gebouwen in
Oudenbosch te behouden. In
de gewijzigde plannen voor
het religieus erfgoed is geen
plaats voor de kapel van Sint
Anna en de Mariaschool.

Wim van den Broek
Oudenbosch

Centrumbewoners hebben onder de
naam ‘Hart van Oudenbosch’ geza-
menlijk een petitie opgesteld, die
binnenkort aan het gemeentebestuur
wordt aangeboden. Wethouder Jan

Mollen bracht vorige week de slechte
boodschap over: een sterk versoberde
aanpak van het miljoenenproject ‘re-
ligieus erfgoed’, waar gemeente, pro-
vincie, Woonkwartier en aannemer
Van Agtmaal in participeren.

Om bijvoorbeeld de ombouw van
de Mariabouw tot cultuurcluster te
verwezenlijken is 1,7 miljoen euro
meer nodig. Dat komt bovenop de
dik twintig miljoen, waar tot dus-
verre rekening mee werd gehouden.
,,Onverantwoord”, zei Mollen, ,,We
slaan een andere weg in.”

Die weg lijkt ten koste te gaan van
het binnenhof van het pensionaat
Sint Anna inclusief kapel. Ook de in-
vulling van de Mariaschool wordt
stopgezet, alsmede het Gonzaga-
plein. Eerder al stond de voormalige
muziekschool achter Sint Anna op de

nominatie gesloopt te worden.
Een aantal inwoners komt nu in

opstand tegen een verdere kaalslag
van het religieuze hart. Zij pleiten in
de petitie voor het behoud van de
historische architectuur en het religi-
eus erfgoed in het hart van Ouden-
bosch. ,,We willen het raadsvoorstel
aangepast zien, zodat deze bijzon-
dere gebouwen op een creatieve en
duurzame manier ruimte bieden aan
kleine ondernemingen, horeca en
bijzondere woonvormen”, aldus Jan-
Hein van Spaandonk, initiatiefnemer
namens Hart van Oudenbosch.

,,De complexen van Saint Louis en
Sint Anna, die behoren tot het religi-
eus erfgoed, vormen samen een be-
langrijk deel van de authentieke
identiteitsdragers van Oudenbosch.
Samen met de Basiliek, het één na

De uitstraling
en sfeer van de
historische
architectuur
krijg je met
nieuwbouw
nooit terug
– Jan-Hein van

Spaandonk

oudste treinstation van Nederland en
andere prachtige historische gebou-
wen, hebben de kloosters en interna-
ten een belangrijke rol gehad in de
groei en bloei van ons dorp. Ze horen
bij ons vertrouwde straatbeeld.”

Over de invulling van het cultuur-
cluster Saint Louis spreken de inwo-
ners zich niet uit. Van Spaandonk
zegt in te zetten op behoud van de
samenhangende, sfeervolle en
unieke uitstraling van Oudenbosch.
,,Dat geldt voor ons en onze toekom-
stige generaties. Oudenbosch is aan-
trekkelijk voor toeristen, juist van-
wege het religieus erfgoed. De karak-
teristieke uitstraling en sfeer van de
historische architectuur krijg je met
nieuwbouw nooit meer terug.”

De digitale petitie was binnen een
dag door 260 mensen ondertekend.

Verzet tegen sloop religieuze panden




