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Zeer geachte raadsleden van de Raad van de Gemeente Arnhem,
REFERTE: Mijn o.a. aan u gerichte brief van 09 juli 2014 met als onderwerp:
Publiciteit en informatieverstrekking m.b.t. het AKU-Monument Arnhem.
Op 06 oktober a.s. wordt de gelegenheid geboden om in te spreken over de plannen rondom
de AKU-Fontein. Graag had van deze gelegenheid gebruik willen maken maar andere
afspraken verhinderen dat helaas.
Ik had willen opmerken dat het tijdstip waarop deze inspraak wordt gehouden voor Arnhem
een uitermate triest moment is. Juist in een periode dat "Market Garden" wordt herdacht,
magje met heel veel trots ook denken aan allen die van die puinhoop, die Arnhem op het
einde van de Tweede Wereldoorlog was geworden, weer een nieuwe stad maakten. Mag je
herinneren aan de geest- en werkkracht van de Arnhemmers en er op wijzen dat de
bewondering en dankbaarheid daarvoor blijvend worden gesymboliseerd door het monument
op het Gele Rijdersplein dat als herinnering aan die inspanning door de AKU werd
geschonken: De AKU-Fontein.
Het is uitermate verdrietig dat deGemeenteraad van Arnhem, juist in deze periode, 70 jaar
na "Market Garden", de beslissing moet nemen om de AKU-FONTEIN, het symbool van die
wederopstanding van Arnhem en die geestkracht van een geslagen maar niet verslagen
bevolking, te laten slopen. Een symbool van de veerkracht van de Arnhemmers, zo
voortreffelijk weergegeven door de architect van dit monument Prof. Ir.Henk Brouwer en de
Amerikaans/Nederlandse Kunstenaar Prof. Shinkichi Tajiri. Een monument dat door slecht
onderhoud door uw gemeente verpauperde en daardoor zijn aanzien verloor. Een
monument dat ondanks dat door de Rijks Overheid is genomineerd om tot Rijksmonument te
worden benoemd als herinnering aan die wederopbouwperiode. Een monument dat op Uw
aandringen nog niet zo lang geleden in 2007 werd benoemd tot Gemeentelijk Monument.
Een monument dat, nu slechts 7 jaar later, volgens sommige Arnhemmers (?) plaats zou
moeten maken voor de z.g. "Heropbouw HBS"(een misleidende naam voor een flatgebouw
voor jongerenhuisvesting) op het "Gele Rijders Plein".
Leden van de Gemeenteraad van Arnhem, De risico's van "Market Garden" werden destijds
gruwelijk onderschat. Onderschat nu niet de gevolgen van Uw besluit. Laat Uw
raadsverleden niet ontsierd worden door ook Uw instemming met het besluit dat er toe zal
leiden dat de AKU-FONTEIN zal worden gesloopt. De AKU-Fontein kan niet worden
verplaatst. Het verliest dan zijn context. Voor het jongerenappartement kan in Arnhem best
een andere plaats worden gevonden.
Arnhem let op Uw zaak!
N.B. In mijn o.a. aan U gerichte brief heb ik verzocht om een historisch overzicht van de
officiele raadsbesluiten die m.b.t.het slopen/verplaatsen van de AKU-Fontein.
Tot op heden is daarop, in mijn richting, niet gereageerd.
Met vriendelijke groet,
P.H.van den Heuvel
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