
De nieuwe Bossche Golf-school 

Iets moet er misgegaan zijn. We dach- 
ten dat we onze zaakjes goed voor 
elkaar hadden. Onze economie is de 
meest competitieve van Europa. De 
werkloosheid is tot o gedaald; onze 
tolerantie met drugs, homohuwelijk, 
euthanasie en prostitutie wereldbe- 
roemd geworden. En dan blijkt ineens 
dat we daar onze bestuurders helemaal 
niet dankbaar voor zijn. We gaan zeu- 
ren over de lange wachtlijsten in de 
zorg, het tekort aan leraren, de fles, de 
toestroom van buitenlanders en de 
onveiligheid op straat. Onze bestuur- 
ders hebben het niet gezien. Ze moes- 
ten het veld ruimen, in menige 
gemeente al op G maart; landelijk op 15 
mei. Nieuwe bestuurders zullen de 
koers verleggen. 
Wie echter zowel het Bossche als het 
Haagse regeerakkoord leest, bekruipt 
het gevoel, dat ook de nieuwe bestuur- 
ders de ernst van de situatie niet inzien. 
Geen woord over het nijpend tekort aan 
golfbanen! Nu het aantal golfliefheb- 
bers groeit en groeit, groeit ook de fms- 
tratie over de gebrekkige mogelijkhe- 
den om in deze eerste levensbehoefte te 
voorzien, vooral ook hier in Brabant. De 
banen die er zijn, zijn vrijwel alleen toe- 
gankelijk voor leden. Of ze worden zo 
volgepropt met 'green fee-spelers', dat 
er geen lol meer aan is. Zelfs dubspe- 
lers worden vaak gedwongen in vier-bal 
te spelen, zo druk is het overal. Veel 
banen zijn nat en in de winter gewoon 
dicht. De lidrnaatschapsgelden vliegen 
de pan uit. 
Wat doen onze bestuurders aan deze 
onhoudbare misstand? Bij het Bossche 
stadsbestuur is dubbelhartigheid troef. 
Aan de Haverletj' is er dan eindelijk een 
nieuwe golfbaan gekomen, maar dat is 
een druppel op een gloeiende plaat. Ter- 
wijl het voor iedereen duidelijk is, dat 
hier veel meer moet gebeuren, heeft 
het Bossche stadsbestuur plannen voor 
een nieuwe golfbaan in Rosmalen-Oost 
gedwarsboomd. Zo blijft deze ondrage- 
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niet vooruit in deze wereld. Dus maakte 
zij de omslag van zorg voor mensen 
met een geestelijke handicap naar zorg Daar is weliswaar villabouw gepland, 
voor gezonde mensen met handicaps. maar als die nu langs de rand wordt 
Er werd een nieuw filiaal opgericht: de geconcentreerd, zoals bij de Haverleij, 
Stichting Golfbaan Coudewater-Wam- dan blijft er mooi zo ha. over voor de 
berg, het psychiatrisch ziekenhuis Cou- golfbaan. 
dewater werd ontmanteld en de bewo- Zo gaat de HaverletJ-formde school 
ners werden verspreid over naburige maken in 's-Hertogenbosch. Straks 
regio's. Opgeruimd staat netjes! Zo blijlct dit ook nog d6 oplossing voor de 
hield de Stichting een mooi s w e  land Kloosterstraat en voor de Willemspoort. 
van 40 ha. over, waar je een prachtige Dan is onze stad ingesloten door golf- 
18-holes golfbaan kunt neerleggen, als terreinen die omzoomd zijn door d a ' s  
je er nog zo ha. aan toe voegt. Eerst wil- en kastelen. De nieuwe culturele identi- 
de zij dat van het landgoed de Wamberg teit van de stad, wa 
afhalen, maar dat stuitte af op die eeu- togenbosch van de 
wige lastpak van een Brabantse Milieu- De nieuwe Bossche Go 
federatie. Gelukkig was er aan de oost- 
zijde een altematieE de Gagelkamp. Antoine Jacobs 




