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Steigers Eusebius lopen leeg
ARNHEM
Provinciale Staten willen wel meepraten over restauratie Eusebius, maar
houden hand nog op de knip.
De laatste vier restauratiebouwvakkers op de steigers rond de Eusebiuskerk stoppen er op 6
april mee. Er is geen geld meer om de restauratie door te zetten. Dat zei voorzitter Hans
Winters gisteravond bij een commissie van Provinciale Staten.
Hij zei ook dat restauratiebedrijf Slotboom op deze manier op een faillissement afstevent en
dat in dat geval twintig vakmensen op straat komen te staan.
Provinciale Staten debatteerden gisteren over de problemen rond de Eusebius. Maar wie dacht
dat ze ook geld op tafel legden, kwam bedrogen uit. Gedeputeerde Josan Meijers zei dat ze
jaarlijks maar 3,4 miljoen euro voor het opknappen van monumenten en kerken in heel
Gelderland heeft. Voor de Eusebius is nog 20 miljoen euro nodig. Een opdracht van de
meerderheid in de Staten aan Meijers om nu geld op tafel te leggen, bleef uit. Ze kreeg wel de
opdracht een 'aanjaagrol' te vervullen. Ze moet kijken of de stichting met een lening geholpen
is. Voor de zomer hoeft er geen subsidie vanuit het provinciehuis verwacht te worden.
De gemeente Arnhem heeft 2,4 miljoen euro gereserveerd voor de Eusebius. Volgens PvdA,
CDA en VVD moet de gemeente dat geld maar eerder uitgeven om de restauratie op gang te
houden. Ook andere partijen vinden dat de stichting Eusebius en de gemeente nu als eerste
aan zet zijn.
Volgens Pieter Plug (ChristenUnie), die de Eusebiuskwestie op de provinciale agenda
plaatste, heeft de provincie geld genoeg. Vorige week besloot de provincie nog om niet zelf
glasvezelkabels voor snel internet in het Gelderse buitengebied aan te leggen. Daarvoor was
70 miljoen opzijgelegd. Van dat geld kan volgens Plug makkelijk 50 miljoen aan restauraties
worden uitgegeven. De PVV wil alle cultuur- en kunstsubsidies schrappen en dat bedrag (20
miljoen) in de Eusebius investeren.
Maar de meerderheid van de partijen is voorzichtiger. Zij willen eerst precies weten hoeveel
kerken en landgoederen in Gelderland aan het afbladderen zijn. Pas als dat duidelijk is, kan
besloten worden hoeveel geld er naar Arnhem kan vloeien.

