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Open brief aan College van B en W en gemeenteraad van de gemeente Oss

Geacht College, geachte leden van de Raad,
Zoals u weet hebben we ons al vaker tot u gericht met betrekl<ing tot de voormalige
Unox winkel. In uw vergadering van Juli was sprake van een motie op initiatief van de
PvdA, naar aanleiding waarvan wethouder Den Brok zijn visie op het geheel gaf,
zulks in keurige, veilige politieke bewoordingen, waar weliswaar de toekomst van de
Unoxwinkel niet uit af te leiden viel, maar waar wel de nodige onzekerheid uitte
beluisteren viel in de zin van factoren die het voortbestaan onzeker maken in onze
ogen.
De wethouder sprak over "behartigen van economische belangen", een
bestemmingsplan ter plaatse met de bestemming zware industrie, een plan van
afweging wat door Zwanenberg als eigenaar gemaakt wordt voor de site Oss, waar
het Unoxwinkeltje onderdeel van zal zijn.
Wij zijn daarmee niet overtuigd van uw bereidheid om dit gemeentelijke monument te
handhaven. Sterker, we zien in de gekozen formulering alleen maar versterkingen
van ons beeld dat voortgaand verval te zijner tijd een sloopvergunning zal
vergemakkelijken.
Economische belangen. Natuurlijk, we praten over werkgelegenheid en dus overeen
economisch belang voor Oss. Maar is een stad, met een bijzondere geschiedenis
zoals de Osse, die tastbare herinneringen aan die geschiedenis steeds weer verloren
laat gaan niet een stad waar de levendigheid uit weg vloeit? Geen geschiedenis,
geen culturele waarden, anders dan in de herinnering van mensen, herinneringen die
uitsterven. Een stad zonder waardering voorde eigen geschiedenis verliest een
belangrijk deel van haar aantrekkingskracht voor recreatie, voor verblijf, horeca, ook
economische waarden die de afgelopen decennia een belangrijker aandeel in de
economie hebben gekregen. Ook dat is een economisch belang.
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Zware industrie. Een bestemming uit het verleden, want veel van de
productiefaciliteiten zijn inmiddels verplaatst, deels naar andere plants in de stad,
deels verloren gegaan voor Oss. De grootindustrie laat zich niet dwingen, ook niet
door Oss. De vraag lijkt ons gerechtvaardigd in hoeverre de bestemming zware
industrie nog daadwerkelijk van toepassing is, zeker op het postzegeltje aan de rand
van die bestemming. Een postzegel waar wel een gemeentelijk monument op staat.
Zwanenberg, ja, is eigenaar, maar uw bestuur heeft mogelijkheden om Zwanenberg
duidelijk te maken dat zij een verplichting hebben naar een gemeentelijk monument.
Dat de monumentstatus, hoe vervelend ook, een aspect is waar zij rekening mee
moeten houden.
Wij zijn van mening dat alles staat en valt, bijna sarcastisch te zien als het om een
gebouw gaat, met uw bereidheid om u sterk te maken dat dit monument behouden
moet blijven. Wij, als modelbouwvereniging De Wissel, hebben de vraag voorgelegd
aan inwoners van de gemeente Oss en andere belanghebbenden en willen u hierbij
graag de resultaten van die petitie overhandigen. Wat we u daarbij niet kunnen
overhandigen zijn alle begeleidende verhalen die we erbij te horen hebben gekregen.
Veel verhalen, gedetailleerde herinneringen van mensen die er jarenlang hebben
gewerkt, van kinderen van medewerkers, zelf inmiddels in de tachtig, die
herinneringen ophalen van ontmoetingen met Meneer Saai, dat alles komt naar
boven en maakt dat de Unoxwinkel nog altijd leeft, dat in dat gebouw de
geschiedenis van een belangrijk onderdeel van het verleden van Oss voortleeft.
In uw raad zijn drie partijen die zich consequent achter ons hebben geschaard en het
belang van het behoud inzien en blijven verdedigen. Wij roepen de andere partijen
op om het belang van dit monument voor de Osse geschiedenis, de Osse culturele
eigenwaarde in te zien en zich alsnog sterk te maken voor het behoud van dit
monument. Wij hebben geen mogelijkheden meer om verder in actie te komen. U
wel. Wordt de stem van de Osse bevolking alleen gehoord door PvdA, D 66 en
Groen Links of zijn ook andere partijen bereid zich in te zetten voor degenen die hen
op het pluche geplaatst hebben?
We wensen u veel wijsheid toe
Namens MBV De Wissel
Jan van Berkensteijn
Voorzitter
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