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Middelburg , 18 januari 2016 
 
Geacht college van B&W, 
 
De provinciale commissie Zeeland van Heemschut heeft via het Meldpunt 
Bedreigd Erfgoed van de SCEZ, een melding van Stichting Cultuurplein Tholen 
gekregen over het kappen van vijf populieren op de Wal van stad Tholen. Ons 
inziens is de noodzaak voor het kappen van de vijf populieren voor de door U 
aangevoerde herinrichting  van de Eendrachtsweg niet aannemelijk gemaakt, 
aangezien deze populieren in het geheel niet aan de Eendrachtsweg staan en 
bovendien onderdeel uitmaken van het beschermd stadsgezicht. De door U 
aangevoerde ernstige hinder voor omwonenden betwijfelen wij, aangezien zij 
hierover niet door U zijn gehoord. Volgens Heemschut heeft de gemeente 
Tholen geen vigerende monumentenverordening, geen 
monumentencommissie en vaststelling van de cultuurwaarde, zoals de wetten 
Momo en RO voorschrijven. Advies daarover kan volgens ons niet op de juiste 
wijze hebben plaats gevonden. 
Wij hebben eveneens bij de stukken doorgekregen het voornemen tot kappen 
van acht sierperen aan de Eendrachtsweg. Op de bijgevoegde tekening en 
omschrijving is niet duidelijk gemaakt  de wijze waarop herinrichting van de 
Eendrachtsweg plaats vindt, waardoor deze keuze niet kan worden 
gemotiveerd.  Wij kunnen ons voorstellen dat de kap in fasen wordt uitgevoerd 
zodat niet in een keer een leegte ontstaat. De Provinciale Commissie van 



Erfgoedvereniging Heemschut maakt daarom ook bezwaar tegen het besluit de 
acht genoemde sierperen in een keer te verwijderen. 
Tot slot dient te worden opgemerkt dat een integrale toekomstvisie voor het 
totale gebied tussen het winkelcentrum, Havenplateau en Contr’Escarpe, 
vooralsnog lijkt te ontbreken. Het op voorhand weghalen van beeldbepalende 
elementen is daarom niet wenselijk. Wij wijzen er op dat Heemschut indertijd 
met succes bezwaar heeft aangetekend tegen een landmark, die het zicht op 
de stad Tholen ontneemt. Wij zijn van mening dat hoogbouw niet meer dan 
twee verdiepingen boven de kruin van de dijk mag uitsteken en zijn ten alle 
tijden bereid alternatieven aan te dragen. 
 

Hoogachtend, 
 
 
Drs W. Heijbroek  
Vrz Prov. Cie Zeeland 
Erfgoedvereniging Heemschut 

 

 

         

         

 


