
 

AMENDEMENT  
 
De fractie van  CU, SGP, ABT, …………………. 
 
De raad van de gemeente Tholen, in vergadering bijeen op 11 oktober 2018 
 
Overwegende dat: 

- Het college van burgemeester en wethouders de Gemeenteraad het voorstel (d.d. 11 

september 2018) doet om in VesteTuin nog 450 m2 detailhandel voor dagelijkse artikelen 

toe te voegen. 

 
Is van mening dat: 

- Het college de middenstanders in de binnenstad onvoldoende heeft betrokken bij dit nieuwe 

beleidsvoornemen; 

- Het vertrouwen tussen winkeliers in de binnenstad en de Gemeente Tholen hierdoor is 

geschaad; 

- Het vertrouwen tussen winkeliers in de binnenstad en de Gemeente Tholen dient te worden 

hersteld; 

- De binnenstad van Tholen (na afronding van de VesteTuin) een impuls nodig heeft; 

- De gemeente, winkeliers en bewoners een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben in het 

vitaliseren van de binnenstad.  

- Er een gezamenlijk actieplan moet komen om te binnenstad van Tholen ‘toekomst proof’ te 

maken; 

- Dit actieplan gezamenlijk met bewoners, ondernemers en gemeente en onder deskundige 

externe begeleiding dient te worden opgesteld; 

- Het door de gemeente gemaakte stuurwiel waardevolle inbreng is voor dit actieplan; 

- De gemeente Tholen een verantwoordelijkheid heeft  bij de uitvoer van maatregelen uit dit 

nog te maken ‘actieplan Binnenstad Tholen’.  
 
 
Besluit:  

 
- De tekst bij besluit 2 aan te passen in:  

 

2. Het college opdracht te geven tot het starten van een (door een externe deskundige geleid)   
proces om te komen tot een gezamenlijk actieplan voor de Thoolse Binnenstad en de 
Gemeenteraad hiervoor zo spoedig mogelijk een voorstel te doen toekomen ter financiële 
dekking van deze proceskosten; 
 

- De tekst bij besluit 3 aan te passen in: 
 

3. Het college opdracht te geven, nog voor de start van de uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden aan de Plint, de Gemeenteraad dit actieplan inclusief een 
financieringsvoorstel (voor maatregelen daarin) voor te leggen.  

 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 
Ondertekening  ……………………………….   …………………………………… 



   
    ………………………………….   ………………………………………. 
 
   …………………………………..   ………………………………………. 
 
   …………………………………..   ………………………………………. 
 
   …………………………………...   ………………………………………. 

 

 


