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Mispels
Vanuit het u welbekende Mispel-
gat een reactie op het artikel ‘Ver-
geten vruchten’ van het katern
Binnen&Buiten (Romke van der
Kaa in het BD van 11 september).
Hierin staat geschreven dat de mis-
pel een terecht vergeten vrucht is,
die naar zweetsokken smaakt.
Droog en hard zou de mispel een
wrange smaak hebben. Hieruit
blijkt helaas dat ook het juiste ge-
bruik van de mispel voor con-
sumptie is vergeten. Wanneer een
mispel nog hard is, klopt het in-
derdaad dat deze niet te (vr)eten

is. Een mispel is pas geschikt voor
consumptie wanneer deze over-
rijp is. Daarom moet deze na ge-
plukt te zijn eerst een tijdje lig-
gen. Op het moment dat de mis-
pel donkerder kleurt en helemaal
zacht geworden is, kan deze gege-
ten worden. De smaak is dan zoet.
Van mispels wordt bijvoorbeeld
ook jam gemaakt. Er is zover ik
weet en hoop niemand die van
zweetsokkenjam houdt.
Men spreekt niet voor niets over
‘zo rot als een mispel’. In werke-
lijkheid is hij niet echt rot, maar
overrijp.)

H.R. van den Oudenalder
Zaltbommel

Muziek op de radio
Johan Derksen klaagt, en hij is
niet de enige, over de kwaliteit

van de muziek op de Nederlandse
radiozenders. Ik ben het met hem
eens en ik luister er ook niet naar.
Maar mij hoor je er niet over kla-
gen. Waarom niet? Er wordt ge-
noeg muziek naar ieders smaak ge-

draaid op de vele internetzenders.
De muziek waar Johan het over
heeft (country, Americana, blues
en dergelijke) hoor je bij voor-
beeld non-stop op de Belgische in-
ternetzender Rootsradio.
Er wordt daar een mix van num-
mers gedraaid van bekende, geves-
tigde artiesten, maar ook veel nieu-
we nummers van een opkomende
generatie in deze genres. Ik geniet
er elke dag van.
Die live-zenders waar Johan zich
zo aan ergert, kan ik missen als
kiespijn.

Ad van der Laan
Den Bosch

Frisdranken
‘Een betuttelende overheid werkt
negatief’, meent Sebastiaan Roos,
arts-onderzoeker cardiologie aan

het VUmc. Gelukkig beseft hij
ook in hetzelfde artikel (BD, 11 sep-
tember) dat frisdranken bepaald
niet gezond zijn en dat goede voor-
lichting door de overheid zeer be-
langrijk is.
Mag ik als niet-wetenschapper,
maar als maatschappelijk betrokke-
ne het géén betutteling vinden als
de overheid over deze en andere
gezondheidskwesties een onafhan-
kelijk en duidelijk standpunt in-
neemt? Laat het vooral een uitno-
diging zijn verantwoordelijkheid
te nemen en naast financieel-eco-
nomische ook sociale belangen
mee te laten spelen.
Het bewaren van een goed even-
wicht is bij uitstek iets wat ik aan
onze overheid zou willen toever-
trouwen.

Monique Schilders
Waalwijk

D
e laatste tijd worden
we overspoeld met be-
richten over winkel-
leegstand, -faillisse-
menten en ontwrich-
ting van de retail-

markt. Gevestigde retailbedrijven wan-
kelen.

Voeg daar nog de zwaar overdreven
berichten over het verdwijnen van de
helft van de winkels door internet aan
toe. Je zou bijna denken dat spookcen-
tra gaan ontstaan. Helaas wordt de
denkfout gemaakt, door alle retailzor-
gen, dat onze binnensteden er dus
slecht voor staan. Het tegendeel is
waar. Binnensteden zijn in trek, maar
moeten wel veranderen van ‘place to
buy’ naar ‘place to be’ en ‘place to
meet’.

Dit jaar concludeerde het Planbu-
reau voor de Leefomgeving (PBL) in
zijn lezenswaardige advies ‘De veer-
krachtige binnenstad’ dat zeker inter-
nationaal onze binnensteden er rela-
tief sterk voor staan. Een van de rede-
nen is dat we van oudsher, in tegen-
stelling tot de ons omringende lan-
den, voorzichtig omgaan met perifere
grootschalige retaillocaties. In met na-
me Frankrijk en het Verenigd Konink-
rijk zien we wat de periferie met cen-
tra doet. Dat is pas ontwrichting. In
het Verenigd Koninkrijk spreekt men
al over het Tesco-effect.

Achterover leunen is in de huidige
markt met veel concurrerend perifeer
(over)aanbod echter niet aan de orde.
Belangrijke boodschap van het PBL is
logischerwijs daarom expliciet te kie-
zen voor het versterken van de binnen-
stad en dus niet werk- en winkelloca-
ties in de periferie concurrerende re-
tail, al dan niet via brancheverbreding,
toe te staan. Uit eerdere analyses van
Platform31 en Fontys, waaraan ik heb
meegewerkt, blijkt klip en klaar dat

binnensteden en centra terecht hoog
op de bestuurlijke agenda staan in Ne-
derland. Er is sprake van een trek van
bewoners, bezoekers en bedrijven
naar de binnenstad. In het Eindho-
vens Dagblad van 4 september gaven
Jeroen Niemans en ik aan dat de Eind-
hovense binnenstad, inclusief station,
wel eens de campus van de toekomst
in de Brainport regio zou kunnen wor-
den. De Tilburgse binnenstad zal in
Midden-Brabant ook meer en meer
zo’n magneetfunctie vervullen.

Pijnlijke keuzes
Hiervoor zijn duidelijke keuzes en

investeringen nodig. Het PBL typeer-
de Tilburg met Goes, Purmerend en
Roermond zelfs als een ‘kwetsbare en
lokaal voorzienende binnenstad’. Dat
beeld deel ik niet. Duidelijk is wel dat
moet worden doorgepakt en pijnlijke
en kostbare keuzes nodig zijn.

Of het winkelrondje er nou komt
of niet, betrokkenen moeten beseffen
dat er wel wat moet gebeuren. In al
het ‘winkelrondje geweld’ leek het be-
richt over het mogelijk beëindigen
van de StadsOntwikkelingsMaatschap-
pij (SOM) en het verwachte verlies
van 4 miljoen euro, wat onder te
sneeuwen. De SOM is in 2007 door ge-

meente en corporaties opgericht om
‘rotte kiezen in de binnenstad’ op te
kopen, te renoveren en door te verko-
pen. Het lijkt erop dat in die periode
enkele rotte kiezen zijn vervangen
door 95 studenteneenheden. Deze
SOM was zijn tijd ver vooruit.

Anno nu zet menig binnenstad in
op meer wonen en het weghalen van
‘dissatisfiers’. Verwaarloosde panden
(rotte kiezen) in de aanloopstraten en
entrees naar je hart zetten hele straten
‘on hold’. Dit, terwijl binnensteden
het juist moeten hebben van afwij-
kend woon-, werk-, cultuur- en retail-
aanbod, naast de hoofdwinkelstraat.
Gesproken wordt over zwerfmilieus.
Helaas kan de binnenstad mede door
veranderend rijksbeleid niet meer re-
kenen op financiering van de SOM
door corporaties.

De discussies over het winkelrond-
je in Tilburg tonen aan dat er veel be-
trokkenheid is bij het wel en wee van
de binnenstad. Het moet daarom toch
mogelijk zijn, in combinatie met de
energie die dit stadsbestuur steekt in
de binnenstad, de SOM ook na 2015 te
financieren.

De gemeenteraad zou bijvoorbeeld
bij de begrotingsbehandeling dit na-
jaar een fors bedrag kunnen reserve-

ren voor de SOM. Hierbij zou men
dan als voorwaarde moeten stellen dat
dit bedrag pas vrijkomt als er vanuit
de stad twee maal dit bedrag wordt op-
gehaald. Een andere optie is de taak
van de SOM te verruimen zodat men
ook ‘onbenutte’ plekken mag verwer-
ven en bebouwen voor woningen die
het meeste opbrengen. Deze op-
brengst kan dan weer worden ge-
bruikt de onrendabele top bij aanpak
van rotte kiezen te dekken. Sowieso
zou een deel van de financiering van
de SOM kunnen worden gedekt door
een ondernemersfonds voor de bin-
nenstad.

Politiek Tilburg weet wat het te
doen staat. Doorgaan met trekken van
rotte kiezen in de binnenstad is een
mooi voorbeeld van hard zijn voor de
binnenstad. Rotte plekken zorgen er-
voor dat mensen sneller gaan lopen of
aanloopstraten gaan mijden, terwijl
de verblijfstijd in de binnenstad juist
moet toenemen. Aanpak van verwaar-
loosde panden kost nu eenmaal geld.
Een aantrekkelijke binnenstad ver-
dient zich zelfs deze raadsperiode te-
rug.

Dr. Cees-Jan Pen is lector vastgoed aan
Fontys Hogeschool

Tilburg moet rotte kiezen in
de binnenstad blijven trekken

Brieven maximaal 150 woorden
richten aan
opinieredactie@bd.nl

Rotte
plekken
zorgen
ervoor dat
mensen
sneller gaan
lopen
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Heeft Tilburg een ‘kwetsbare
binnenstad’? Nee, zegt Cees-Jan
Pen, maar doorpakken is wel nodig.
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● ‘Gemeenteraad, trek geld uit voor StadsOntwikkelingsMaatschappij’

Binnensteden
door Cees-Jan Pen

� Vergane glorie in de Tilburgse Telegraafstraat: deze ‘rotte plekken’ heeft de StadsOntwikkelingsMaatschappij nog op zijn agenda
staan.

� Johan Derksen is niet te spreken
over de Nederlandse radiozenders.


