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Onderwerp: Stedenbouw en monumentenzorg binnenstad.
Geachte dames en heren,
Visie op binnenstad
Bij herhaling hebben wij kenbaar gemaakt dat een actuele stedenbouwkundige visie op de binnenstad
erg belangrijk is. Helaas zien wij daarvan niets in het recente coalitie-akkoord. Wij bepleiten dat dit
alsnog door de gemeenteraad in het coalitie-akkoord wordt opgenomen. Een dergelijke visie kan de
basis gaan vormen van een plan tot aanpak van de leegstand van panden en een opwaardering van de
openbare ruimte in de historische binnenstad. Voor dat plan kan aan de provincie worden gevraagd
daaraan de status van sleutelproject toe te kennen in plaats van aan het Kunstencluster in het
Rijnbooggebied. De daarvoor toegezegde provinciale subsidie van € 11 miljoen kan dan ten goede
komen van de binnenstad.
Gele Rijdersplein
Bij een stedenbouwkundige visie op de binnenstad vormt het Gele Rijdersplein een belangrijk
onderdeel. Afgelopen jaren is er een veelheid van plannen geweest voor het Gele Rijdersplein. Het
meest recent is het plan voor “herbouw” van de HBS. Uitvoering van dat bouwplan brengt mee dat de
AKU fontein met pleininrichting (gemeentelijk monument en potentieel rijksmonument), moet worden
verplaatst.
AKU fontein en pleininrichting
Volgens de beschrijving, ontleend aan gegevens van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, gaat het
o.a.om de volgende waarden: “ De fontein verwijst naar de belangwekkende rol die de AKU heeft
gespeeld in de sociaaleconomische geschiedenis van Arnhem. Fontein met pleininrichting staan
symbool voor de wederopbouw van Arnhem. De AKU-fontein met plein heeft een belangrijke
stedenbouwkundige betekenis, omdat het object een markante positie inneemt aan de westzijde van het
plein. Het is een uniek voorbeeld van de inrichting van een stadsplein uit de wederopbouwperiode. De
fontein is aan de burgers van Arnhem geschonken ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de
AKU”.
Verwaarloosd onderhoud
Ten aanzien van het AKU-monument is er sprake van chronische verwaarlozing van het onderhoud.
Wij betreuren dat ten zeerste. Als een gemeente er nota bene zelf het predicaat “monument” aan
geeft, dan is dat te meer een gemeentelijke taak om het object goed te onderhouden. Wij doen een
dringend beroep op u om te zorgen dat er voldoende financiële middelen beschikbaar komen voor een
behoorlijk onderhoud.
Herbouwplan HBS
Voor de realisering van het herbouwplan van de HBS is een wijziging van het bestemmingsplan
nodig. Het herbouwplan is stedenbouwkundig in strijd met de kenmerken van de wederopbouw zoals
vastgelegd in het bestemmingsplan voor de binnenstad. Een 19de eeuws gebouw wordt herbouwd te
midden van een geheel van naoorlogse architectuur en stedenbouw.
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Belangenafweging
Naar onze mening is herbouw van de HBS op zijn oorspronkelijke plek architectonisch en
stedenbouwkundig qua netto rendement niet van zodanige betekenis dat daarvoor het AKU monument
zou moeten verdwijnen. Het ter plekke handhaven van dit monument achten wij van belang uit
overwegingen van stedenbouw, erfgoedbeleid, AKU-geschiedenis en het karakter van geschenk aan de
burgers van Arnhem. Verplaatsing van het monument is o.i. stedenbouwkundig en historisch een
slechte zaak nog daargelaten de zeer hoge kosten daarvan.
Renovatie AKU-monument.
Renovatie van het monument is noodzakelijk. Dat kan worden geplaatst in het kader van een plan tot
opwaardering van het Gele Rijdersplein. Daarbij hoort uitvoering van het algemeen ondersteund plan
tot het bovengronds brengen van de Sint Jansbeek. Zo kan er een aantrekkelijk verblijfsplein ontstaan.
Door deze opwaardering kunnen ondernemers worden gestimuleerd om zich op het plein te vestigen.
Ter financiering van dit renovatieplan kan het onderdeel worden van het eerder genoemde plan voor
opwaardering van de binnenstad en dus van het nieuwe sleutelproject historische binnenstad.
Wij verzoeken u met klem onze zienswijze welwillend te overwegen.

