26-4-2016

Scholten: provincie moet geld in Eusebius steken

Scholten: provincie moet geld in Eusebius
steken
ARNHEM
Het stilleggen van de restauratie van de Eusebiuskerk, vanwege geldgebrek,
is 'desastreus' voor Arnhem.
DOOR PIET VENHUIZEN
Dat zegt oud-burgemeester van Arnhem, Paul Scholten. Hij speelde een belangrijke rol bij de restauratie
van de Eusebiuskerk in de jaren negentig. "Desastreus, voor het monument zelf. Daarnaast vanwege zijn
betekenis voor de herinnering aan de Slag om Arnhem. Maar ook desastreus voor de binnenstad als
geheel."
Volgens Scholten zal het effect van een vervallen kerk 'sluipenderwijs werken als een besmettelijke ziekte
en daarmee de hele stad langzaam maar onstuitbaar verzieken'. Een verzwakte winkelstand, zonder
V&D, de Bijenkorf en andere winkels, versterkt dit proces, stelt hij. "Voor heel Gelderland is een
wegkwijnende hoofdstad schadelijk."
Wat moet er nu gebeuren?
"De betrokken bestuurders moeten over hun schaduw heenstappen. Nu wacht het rijk op de provincie,
die sinds de verkoop van Nuon bulkt van het geld. De provincie wacht omgekeerd op het rijk. Maar
minister Bussemaker wil eerst alle soortgelijke crepeergevallen in heel Nederland inventariseren en dan
met een beperkt budget zien wat ze doen kan. Voor Arnhem is dat te laat. Zonder steun gaat de
opdrachtgever failliet en ligt de zaak aan scherven."
En de gemeente Arnhem?
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"Arnhem heeft na eerdere miljoenen steun voor dit doel nog maar een paar miljoen. Dan is de gemeente
uitgeput. Blut. Wanneer ze het beschikbare geld nu zou vrijmaken, zouden rijk en provincie weer
achterover leunen. Dat moet ze dus niet doen."
Wie hakt de knoop door?
"De bal ligt bij een aantal sleutelfiguren in het provinciehuis: de gedeputeerde Cultuur, de gedeputeerde
Economische Zaken en een paar leidende fractievoorzitters. De provincie heeft vanwege de Nuonverkoop 3 miljard op de bank staan. Dat is mede het gevolg van het feit dat de provincie dertien jaar
geleden toestemming heeft gegeven voor het vertrek van het Nuon-hoofdkantoor van Arnhem naar
Amsterdam. Een klap voor Arnhem. Het Nuon-geld levert waarschijnlijk weinig rente op, het heeft geen
emplooi. Mogen we daar nu misschien iets van terugzien?
En dan?
"Dan kan bij de 75e herdenking van de Slag om Arnhem het herstel definitief klaar zijn. In 2019 zullen we
dankbaar zijn dat de stad weer is gaan leven en bloeien. Mijn oproep is duidelijk: kom samen over de
brug."--FOTOBRON--
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