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Geplaatst op 17 mei 2016; Laatste update 17 mei, 15:34;
ARNHEM - De bouwplaats rondom de
Arnhemse Eusebiuskerk moet absoluut in
stand blijven. Dat zeggen de Gelderse
gedeputeerde Josan Meijers (PvdA) en de
Arnhemse SP-wethouder Gerrie Elfrink (SP).
"Wij laten het absoluut niet gebeuren dat de
bouwplaats wordt ontmanteld, terwijl wij nog
volop in onderhandeling zijn over geld voor het
afmaken van de restauratie van de kerk", zegt
Meijers. Zij reageert hiermee op voorzitter Hans
Winters van de Stichting Eusebius Arnhem, de
eigenaar van de kerk.
Ontmantelen
Hij zei vorige week in deze krant genoodzaakt
te zijn de bouwplaats begin juli te ontmantelen.
„Wij hebben elke week 2.500 euro nodig voor
de huur van de lift, de keten, de wanden en
bijkomende zaken", aldus Winters. Begin juli
heeft de stichting voor dit doel geen cent meer
beschikbaar.
Onderhandelingen
Meijers en Elfrink willen de bouwplaats hoe dan
ook in stand houden totdat zij en minister
Bussemaker de onderhandelingen over de restauratie van de Eusebius hebben afgesloten.
„Dan ga je nu niet die keten opruimen", zegt Meijers. „Dat zou kapitaalvernietiging zijn."
© De Gelderlander 2016, op dit artikel rust copyright.
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Meer nieuws uit Arnhem

Reageer
Laatste reacties 6
1. Jesse
Datum geplaatst
17 mei 2016, 18:36
Moderatie
12 1 Reageer
Kapitaalvernietiging is levenslang geld blijven pompen is iets wat af begin fragiel en met
slecht materiaal gebouwd is. Komt nu weer 13 miljoen BIJ waarvoor je ook dat lelijke ding
af kan breken en herbouwen van baksteen in oude stijl. Zo doe je eer aan aan
nabestaande van de oorlog.
1. historicus
Datum geplaatst
18 mei 2016, 11:15
Moderatie
1 0 Reageer
Ik heb hier het wel vaker gezegd: De huidige toren is eigenlijk zoals de toren er
oorspronkelijk uitzag. Na verwoesting door een brand is de toren in een andere stijl
herbouwd. Deze toren is in de oorlog kapot geschoten. Ken je klassiekers.
1. Jesse
Datum geplaatst
18 mei 2016, 14:53
Moderatie
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Dus is eerherstel een kerk herbouwen zoals die in oorlog was waar hij
vernietigd is. Anders moet men de mond houden over eerherstel aan
slachtoffers van de oorlog. Pufsteen is gewoon troep gebleken om kerktoren
van te maken, probleem is dus structureel. Is op te lossen door hem op te
bouwen met baksteen, elke andere oplossing heet oplappen tot het weer
verkeerd gaat. En dat het verkeerd blijft gaan is inmiddels wel bewezen.
2. erik
Datum geplaatst
17 mei 2016, 17:00
Moderatie
4 1 Reageer
Dus vanaf juli betalen de inwoners van Arnhem dus de kosten!.
1. Klaas1
Datum geplaatst
17 mei 2016, 20:44
Moderatie
4 3 Reageer
Dat lijkt me wel normaal. Die willen toch de gekkigheid van Gerrie met zijn tomaten
club. Niet mauwen nu ,betalen die onzin allemaal. Wie weet heeft sociale Gerrie nog
wel geld over uit de zorg pot.
3. Onno
Datum geplaatst
17 mei 2016, 17:51
Moderatie
3 1 Reageer
„Dat zou kapitaalvernietiging zijn." Aldus Meijers. Moehahaha! wat een giller.

http://www.gelderlander.nl/regio/arnhem-e-o/arnhem/geen-zorg-om-bouwplaats-eusebius-1.6022305#comments

3/4

25-5-2016

'Geen zorg om bouwplaats Eusebius'

http://www.gelderlander.nl/regio/arnhem-e-o/arnhem/geen-zorg-om-bouwplaats-eusebius-1.6022305#comments

4/4

