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Geachte wethouder Janus Oomen, overige aanwezigen namens de gemeente Breda,
vertegenwoordigers van de Stichting Breda 750 en mijn mede Bestuursleden.

Normaal wordt een boom geplant bij geboortes. In dit geval min of meer bij het verdwijnen van
iets. Maar Topolis laat wel iets achter en heeft wat losgemaakt.
In feite toch een geboorte maar dan van een herinnering en een stukje Bredase historie
Een groeiende boom symboliseert dat goed.

En met enige geruststelling daarbij hoop ik dat Nico Garritsen van de Groene Koepel deze
boom op dezelfde manier gaat koesteren als de overige bomen. Zodoende is ook deze boom
een lang en goed beschermd leven beschoren.

Ook Jan, waarvan ik de achternaam niet ken, maar voor de ingewijden bestempel als degene
die opkwam voor de daklozen, heeft een nieuw klimattribuut.

En natuurlijk voor onze wethouder Janus Oomen die naast alle lof over Topolis ook de nodige
kritiek heeft gehad over het gebruik van zijn park en de overlast die ook Topolis voor
sommigen heeft veroorzaakt.

Hij heeft vandaag het Topolis kunnen omzetten in een groene (eigenlijk rode) bijdrage aan het
park. De tijdelijke overlast is hiermede hopelijk weer snel vergeten en de rode herinnering
blijft.

Naast alle in het recente verleden reeds gedane lofuitingen aan de Stichting Breda 750 en alle
overige betrokkenen bij het Topolis succes, wil ik vandaag nog eens expliciet de gemeente
danken.
Niet alleen voor alle legesnota’s waarvan er een paar nog betaald moeten worden maar met
name voor hun ondersteuning en politieke lef om ook deze initiatieven mogelijk te maken.

En dat ondersteuning vanuit de overheid niet altijd over geld hoeft te gaan, heeft het Topolis
bewezen. Belangrijker is het politieke klimaat waarin particuliere initiatieven tot hun recht
kunnen komen en misschien juist zelfs daardoor een breder draagvlak krijgen.
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