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Word ook abonnee!

Ga naar
bd.nl/abonneren

Vier weken in isolatie door MRSA
bd.nl
redactie.oss@bd.nl

Kijk voor aanbiedingen voor
abonnees op:
bd.nl/abonneevoordeel
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Oss en omgeving
De boer praat weer volop
Van hun acties bij het provinciehuis in Den Bosch gisterochtend
deden ze met tientallen twitterberichtjes uitbundig verslag.
Boeren hebben hun zelfvertrouwen herwonnen, als het om communicatie met de buitenwereld
gaat. De tijd dat ze op het eigen
erf bleven mokken na weer een
kritisch of negatief verhaal over
hun vak is voorbij.
Anno 2014 zoekt de boer het gesprek weer op. Hij houdt open dagen voor de buurt, nodigt journa-

“
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Osse bieb lonkt
naar plan De Wal
Gemeente Oss en Van Deursen Group
doen met onderzoek ‘ultieme poging’ om
plan V&D en De Wal te laten lukken.
door Tom de Louw
OSS – Als het aan directeur Mari
Nelissen ligt, komt de bibliotheek
terug in het centrumplan voor De
Wal in Oss. Dat zei hij gisteren,
kort nadat wethouder Hendrik
Hoeksema had bekendgemaakt
dat er een laatste marktonderzoek
komt naar de kansen voor het gebied tussen de V&D en het Titus
Brandsmalyceum (TBL). Het onderzoek voert de gemeente samen met Van Deursen Group in
Rosmalen uit. Die ontwikkelaar is
eigenaar van het V&D-pand.
„In de eerste plannen voor dat gebied - die jaren geleden werden
gemaakt - zat de bieb ook al”,
zegt Nelissen. Vanwege de financiën is de bibliotheek vier jaar geleden van de tekeningen verdwe-

nen. Nelissen: „De plek is voor
ons ideaal. Het is én voor de stad
én voor de bieb goed. Met Het
Hooghuis heb ik hierover gesproken. Die zijn positief.” TBL-rector
Tom Brocks bevestigt dat. De bieb
zit nu aan de Raadhuislaan.
Sinds april 2008 wordt er gesproken over de invulling van De
Wal. Wethouder Hoeksema wil
binnen drie maanden weten of
het miljoenenproject doorgaat.
„Een ultieme poging. Als uit dat
onderzoek blijkt dat het niet gaat

䊳 Wethouder Hendrik
Hoeksema wil binnen drie
maanden weten of het
miljoenenproject doorgaat

lukken, beëindigen we de samenwerkingsovereenkomst met Van
Deursen Group.” Dat zou betekenen dat de gemeente opnieuw
naar de ontwikkeling van De Wal
moet gaan kijken. „Op z’n laatst
begin mei is er duidelijkheid.”
Hoeksema vertrouwt er nog
steeds op dat huurders en investeerders interesse hebben in Oss.
Over het voorstel van Muzelinckdirecteur Nelissen zegt hij: „Als
de bieb serieus over verhuizen nadenkt, moeten we dat meenemen
in het marktonderzoek. Misschien biedt dit nieuwe kansen.”
Hoeksema en Nelissen hebben
nog geen contact gehad.
Op het TBL-sportveld moeten
veertig appartementen en een parkeergarage komen. Het Hooghuis,
waar het TBL onder valt, heeft
daar problemen mee. De school
vraagt nu een minimumaantal
vierkante meters veld en een nieuwe gymzaal als compensatie.
Hoeksema weet daarvan.

Pagina 26 en 27: Lange weg van plan
naar plan

Ik twitter veel over
boerenzaken en
merk dat mensen
echt met je gaan
meeleven

listen uit en laat zich op Facebook en vooral Twitter enthousiast zien.
Die openheid leidt tot nieuwe contacten en gesprekken.
Zo hopen boeren meer begrip te kweken bij burgers.
Maar dat laatste is geen vanzelfsprekendheid. Naar iemand luisteren is niet gelijk
aan instemmen met.
Toch juichen ook critici van
de intensieve veehouderij de
herboren openheid toe.

“

Jasper Spierings

Het leek wel alsof
je helemaal niet
positief over
boeren mocht
praten
Caroline van der Plas, journalist

Volg het verkiezingsnieuws online
■ de laatste nieuwtjes uit de gemeenten waar woensdag 19 maart
gemeenteraadsverkiezingen plaatshebben
■ blogs van de gemeenteraadverslaggevers
■ vragen aan de Eerste Hulp Bij Verkiezingen én antwoorden
■ uitgebreide uitslagen en een liveblog op verkiezingsdag

bd.nl/gr2014

25% KORTING
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incl. meten en montage

ELKE ZONDAG OPEN!
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