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Geachte raadsleden Oosterhout,

U wilt de Oosterhoutse golfclub (OGC) een subsidie geven van 100.000 euro. Dit voor de
ontwikkeling voor de natuur.
Echter hierbij heb ik bezwaar tegen, en wel voor de volgende reden.

Er is door de OGC bezwaar aangetekend tegen het bouwen voor de laad en los plaats bij
Döhler. Dit is gedaan om te onderhandelen voor iets anders. Volgens mijn om een uitbreiding
voor elkaar te krijgen. Is deze handjesklap gebruikelijk om iets voor elkaar te krijgen in
Oosterhout. Als de burgers hier weet van krijgen zal het raar gaan lopen in Oosterhout.

De 100.000 euro is bedoeld voor natuur ontwikkeling. Mijn vraag aan u, wat verstaat u
hieronder? Is dat waar alle burgers in Oosterhout kosteloos gebruik van kunnen maken door
er te wandelen of is het alleen voor de leden van OGC bedoeld om de golfbaan ermee aan te
kleden.
Er worden dan een paar boompjes en struiken neer gezet om de holes te scheiden en meer
niet. Er zullen planten worden gebruikt die hier in Nederland niet thuis horen. Als u dit natuur
ontwikkeling noemt.
Wordt dit gedaan om er wild de kans te geven om zich daar te vestigen dan weet u niet hoe
het op een golfbaan werkt. Als wild schade aan de golfbaan toebrengt word het afgeschoten.
Als er veel mensen zijn en rond lopen voelt wild zich er niet thuis.

Bij de OGC wordt niet zo nauw gekeken met de milieu regels. Om engerlingen te bestrijden
wordt Admire gebruikt, echter dit middel is verboden op gras. Het dood al het leven in de
grond. Er is een olie afscheider bij de spuitplaats maar deze wordt niet afgevoerd zoals het
hoort maar gedumpt ergens in de baan.
Hoe ik dit weet, ik heb er gewerkt.
Als u spreekt over de ontwikkeling van de natuur wat besproken is met de OGC door
gespreken met de gemeente heb ik hier mijn grote twijfels bij.

Er wordt beweerd dat er 1000 leden zijn bij de OGC. Toen ik er nog werkte is ons de laatste
jaren altijd verteld dat het slecht ging met de club. Er gingen meer leden weg dan er bij
kwamen. Dit is ook de trend van de nieuwe golfer. Men wordt geen lid meer van een club,
want voor de contributie die je jaarlijks moet betalen kun je een heel jaar op verschillende
banen golfen. Dit is uitgezocht door de Nederlandse Golf Federatie.
De gemiddelde leeftijd op de OGC is 67 jaar. Dit zijn mensen die klaar zijn met werken en
tijd hebben om te golfen. Het is goed dat deze mensen beweging hebben dat is heel gezond
voor de mens en raad ik ook iedereen aan om te doen, maar dat de Oosterhoutse burger hier
aan mee moet betalen en er geen gebruik van kan maken vind ik absurd.

Dit is ook geen eerlijke concurrentie tegenover andere golfclubs. Zij moeten de financiën zelf
rond zien te krijgen. Daarbij is een golfclub niet genoeg in Oosterhout?
Als de OGC zo graag wilt uitbreiden laat ze dan het terrein kopen waar VVO heeft gezeten.
Dit is wel bestemd voor industrie, maar als de grond voor de zelfde prijs wordt verkocht
maakt het toch niets uit wat er op komt.

Ik hoop dat u goed nadenkt over de subsidie die u wilt gaan geven na het lezen van mijn brief
en hoop u op andere gedachte te brengen. U kunt dit geld beter in eigen beheer te gebruiken



voor de poort van Seters. Zonder dat er een golfbaan zich aanbiedt voor alleen maar
eigenbelang en daarbij veel regels aan hun laars lappen.

Met vriendelijke groet;
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