Aan College van Burgemeester en Wethouders en leden van de Raad
Van gemeente Arnhem
Postbus 9200
6800 HA Arnhem
Verzonden per post en per mail
18 jan. 2019
Onderwerp: voorgenomen gedeeltelijke sloop van complex AKU fontein aan Gele
Rijdersplein in Arnhem.
Geacht College en leden van de Raad,
Via de pers is ons ter ore gekomen dat een deel van de Rijksmonumentale AKU fontein
voor een deel zal worden gesloopt.
De motivatie van de gemeente is dat er een vergunning uit 2017 aanwezig die deze sloop
rechtvaardigen.
Uit de berichten van Rijksdienst Cultureelerfgoed is per mail per 26 april 2018 bevestigd
door de heer H. Hoogeveen van de Rijksdienst dat de sloop aanvraag uit 2017 is
ingetrokken.
Er is dus geen sloopvergunning voor de geplande werkzaamheden aanwezig bij lezing van
de documenten.
De geschiedenis rond de plaatsing van deze fontein op de Rijkslijst van beschermde
monumenten heeft enige discussie gegeven tussen de voor en tegenstanders van dit
monumentale complex. Maar de Raad voor Cultuur en staatssecretaris heeft na ampele
overwegingen, en alle partijen gehoord hebbende besloten om het gehele complex de
monumentale status te geven.
Bij een gedeeltelijke sloop zal ook de staatssecretaris hiervoor een advies verlenen.
Een gedeeltelijke sloop tast het monument in de omgeving waarin het is ontworpen
ernstig aan, is te beschouwen als een vorm van vandalisme.
De vraag mag gesteld worden zijn gelegenheidsargumenten belangrijker dan de
gedeeltelijke sloop van het monument.
Verwaarlozing mag een reden zijn voor een geplande sloop.
Het Mo-Mo geeft aan het monument en de omgeving van het geheel in de
wederopbouwarchitectuur op dit plein.
Bovendien is er nog een morele plicht naar de AKU die in het kader van hun jubileum
deze fontein aan de stad Arnhem hebben geschonken.
Zie de bijgevoegde bijlagen van Heemschut uit 2014 gericht aan de Raad
En het besluit motivering van RCE voor de plaatsing monument nr 532276.
Graag willen we op korte termijn worden geinformeerd rond de sloopplannen van
bovengenoemde fontein,
Hoogachtend.
Erfgoedvereniging Heemschut, DE provinciale Commissie Gelderland, namens deze,
De technisch adviseur J.H.Reijnen Meerstraat 2, Puiflijk
mail: Reijnenjh@gMail.com
tel 0487-513421 -0638093763
Bond Heemschut, Vereniging tot Bescherming van Cultuurmonumenten in Nederland.
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