Geacht Provinciebestuur,
Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende:
De veranderingen in de Oostkerk:
Vorige maand was ik bij de heropening van de Oostkerk. Deze is geheel verduurzaamd op een
fantastisch mooie manier. De kerk kan nu het gehele jaar door geopend zijn door een duurzaam
verwarmingssysteem. Er is een nieuwe vloer gelegd met behoud en zichtbaarheid van enkele
authentieke graven die zichtbaar zijn gebleven.
Er is een horeca-mogelijkheid aangebracht, alsmede toiletten. En dat allemaal op een manier die het
monument alleen maar waardevoller en mooier heeft gemaakt. En het verdient veel bezoekers die
ervan kunnen genieten.
Er is een groep mensen, waarbij
een voortrekkersrol heeft, die op heel
creatieve wijze de exploitatie voor zijn rekening neemt.. In de afgelopen jaren, jammer van de
corona-verstoring, maar desalniettemin zijn er heel veel verschillende evenementen daar
georganiseerd. Heel veel verschillende doelgroepen worden daarbij aangesproken. Jong en oud,
klassiek en modern, allerlei vormen van kunst, Middelburgs, Zeeuws en zelfs nationaal en
internationaal hebben ze daarmee bekendheid gekregen. Muziek, dans, mode, schilderijen,
fototentoonstellingen enz.
De (gekleurde)verlichting van de toren is overal op Walcheren te zien. Het gebouw maakt een
belangrijk onderdeel uit van de skyline van Walcheren en Middelburg.
Het is een bruisend gebeuren, hetgeen Middelburg, en Zeeland, heel goed doet. De lasten van dit
top-100 monument zijn echter bijzonder hoog en de inkomsten uit horeca, verhuur en activiteiten
zijn niet voldoende om alle kosten te kunnen betalen.
Ik zou u dan ook willen vragen of u als Provincie-bestuur, hier met aandacht naar zou willen kijken.
Mijns inziens, verdienen deze mensen een behoorlijke subsidie te krijgen voor de huur van de
Oostkerk, om te kunnen doorgaan met het promoten van Middelburg, en dus Zeeland, op allerlei
manieren en het organiseren van evenementen.
Ditzelfde geldt voor de Zeeuwse Concertzaal. Samen met de Schouwburg en het Molenwaterpark zou
de omgeving van de Oostkerk met tal van galeries en kunstenaars een levendige wijk kunnen
worden/zijn/blijven.
Met vriendelijke groeten,

Inwoner van Middelburg.
Middelburg, 9 mei 2022.

