
STADSPARK

Miniatuur Walcheren vertrekt binnenkort uit de binnenstad.
Het college wil op de oude locatie een nieuw theater of
woningen bouwen (de presentatie valt binnenkort te
verwachten). Tegelijk hebben enkele projectontwikkelaars
waarschijnlijk al hun plannen klaar!
Maar wij hebben andere plannen met deze prachtige plek!

MOLENWATER



In mijn fantasie loop ik het park Molenwater binnen, kies één van de brede
schelppaden en kom bij een grote vijver met mooi begroeide oevers. Ik ga op
een bankje zitten en geniet van het rustgevende geluid van de fontein. Ik zie hoe
kinderen eendjes voeren en hoe een vader en zoon een miniatuurbootje te water
laten. Moeders met kinderwagens zitten lekker in het voorjaarszonnetje te kletsen
en een bezwete jogger laat zich hijgend en puffend op een bankje vallen.
Ik loop verder…

Het is onaanvaardbaar dat elke open plek in Middelburg volgebouwd wordt. 
Onze monumentenstad is flink op weg een lelijk mensenpakhuis te worden, 
met nauwelijks ruimte voor groen en rust.
Om die ontwikkeling te keren maken wij ons sterk voor een stadspark.  
Een park is een ruimte die rust uitstraalt, waar je ongedwongen andere mensen 
ontmoet en even jezelf kunt zijn. Een ruimte ook voor ontspanning, discussies, 
kunst en plezier.
 
En verder een ruimte waar historische bouwwerken een prominente plaats
innemen. Denk aan het – nu verborgen – bruggenhoofd en de muziektent. Dus, 
een park voor alle Middelburgers!

…want ik hoor even verderop het geluid van jeu de boules ballen.  
Op de daar aangelegde baan is een stel oudere mannen druk in de weer.  
Ze zijn aan het oefenen voor de competitie en binnenkort is er ook een regionaal  
treffen. Er is,zoals altijd publiek dat kritisch toekijkt en bij een mooie treffer applaudi-
seert. Dit trekt ook altijd veel mensen. Er is ook een afdakje boven de banken en zo 
langzamerhand is dit het “praathuus” voor veel ouderen die zo hun eigen “hangplek” 
hebben…
 
…maar ik ga weer verder…

STADSPARK
MOLENWATER



SAMEN KuNNEN WE EEN DROOM 
WERKELijKhEiD LATEN WORDEN
Een dergelijk stadspark lijkt misschien maar een utopie omdat het idee
ingaat tegen grote financiële en politieke belangen. Toch willen wij ons er
samen met u voor inzetten. Als een grote groep mensen ergens achter staat,
kunnen ze namelijk veel bereiken. Daarom hopen we op uw steun in de strijd
om Middelburg leefbaar te houden.

Gezicht op het Molenwater te Middelburg, 1910 - 1920. Bron: Zeeuws Archief



Vul daarom de kaart in en stuur hem terug, of geef hem af op  
één van de volgende adressen:
 
Lange Noordstraat 45
Segeersstraat 58
Molenberg 17

U kunt ook via onze websites reageren:

Naam: 

Adres: 

Woonplaats: 

Handtekening:

OOK iK WiL EEN STADSPARK  
OP hET MOLENWATER

T.a.v.
Jurgen Vos
Lange Noordstraat 45
4331 CB Middelburg

postzegel  
plakken

MiDDELbuRg.SP.NL/STADSPARK
TuiNvANzEELAND.NL/NiEuWS.hTM

Via de websites kunt u ook raamposters bestellen of downloaden.
We rekenen op u!


