Nieuwsbrief Monumentenvereniging 15 april 1945, Doesburg
Omdat –zoals gebruikelijk- ons tijdschrift Doesborgh Nieuws pas weer in oktober
zal verschijnen willen wij u kort van onze recente, lopende en toekomstige
activiteiten op de hoogte brengen.
Voorlichtingsavond over beglazing van monumenten

Op maandagavond 10 april bezochten zo’n veertig leden onze voorlichtingsavond
in de foyer van de Gasthuiskerk over wat wel mag en kan met diverse soorten
beglazing in monumentale panden. Behalve de ‘officiële’ sprekers Marinus
Lenselink (senior beleidsadviseur voor Bouwen/Wonen/Archeologie van de
gemeente Doesburg) en Dirk Boersma (ter zake kundig adviseur van het
Vakwerkhuis in Woudenberg) konden de aanwezigen ook naar nuttige ervaringen
van andere monumentenbewoners luisteren.
Overleg met de gemeente
Op 20 april voerden onze voorzitter en secretaris overleg met de gemeente,
vertegenwoordigd door monumentenwethouder Fred Jansen en zijn senior
adviseur Marinus Lenselink. Een groot aantal min of meer actuele onderwerpen
passeerden de revue: ons project om meer ANWB-informatieborden op
geselecteerde monumenten te plaatsen(zie hieronder), onze permanente zorg
over de ‘verrommeling’ van het straatbeeld in de binnenstad, vooral door
oprukkende reclameborden, de plannen voor het plaatsen van een zgn. drilkooi
bij het stadhuis (ons advies: niet doen), het plaatsen van informatieborden bij de
kazematten langs het Zwarte Schaar, onze zorgen over de uitbreidingsplannen
van de ROTRA en Ubbink t.o.v. de cultuurhistorische waarden van het gebied,
etc.. Wij hechten aan een regelmatig, open en constructief overleg met de
gemeente en zullen dat dan ook zeker voortzetten.

ANWB-informatieborden op Doesburgse monumenten

Doesburg kent relatief veel rijksmonumenten en daarnaast nog eens ruim
tweehonderd gemeentelijke monumenten. Toch zijn maar heel weinig huizen,
gebouwen voorzien van zo’n bekend, bruin informatiebordje. Wij zijn al sinds
enige tijd in overleg met de betrokken ANWB-consuls om meer interessante
Doesburgse panden van zo’n bordje te voorzien. Omdat we een plan hebben
ontwikkeld om maar liefst 23 panden zo’n bordje te ‘geven’ is de ANWB bereid ze
voor de halve prijs (nog altijd ruim € 150 per stuk) te leveren, Inmiddels heeft
de gemeente positief gereageerd op ons verzoek de andere helft te betalen. De
afspraak is nu dat wij de selectie maken, de toestemming van de eigenaren
verkrijgen, de teksten opstellen en de bordjes bevestigen. Bijna alle benaderde
huiseigenaren reageerden positief tot enthousiast, dus we zijn nu bezig met de
teksten. We hopen dit project na de zomer af te kunnen ronden.

Onthulling informatiepaneel bij de Sherman-tankkoepel naast de
IJsselbrug

Op 10 mei was generaal b.d. Mart de Kruif, oud-commandant der
landstrijdkrachten, zo vriendelijk om op ons verzoek het fraaie informatiepaneel
te onthullen dat de gemeente Rheden op ons initiatief naast de ingebetonneerde
Sherman-tank vlak naast het fietspad over de IJsselbrug richting Dieren heeft
geplaatst. Een soortgelijk bord met relevante informatie heeft Rheden ook laten
maken om te plaatsen bij de Cabenterbrug over de Dierense Hank met
informatie over de kazemat, die daar schuin op de dijk ligt. We zijn met de
gemeente Doesburg in overleg over het plaatsen van soortgelijke borden bij het
fietspad langs het Zwarte Schaar met een toelichting op de zichtbare kazematten
in de Fraterwaard, monumenten uit onze recente geschiedenis.
Poortersdag: bezoek aan Ravenstein en Grave

Een bus met 42 ‘Poorters van Doesburg’ vertrok op zaterdag 20 mei naar
Ravenstein voor een bezoek aan de locale brouwerij (en gelukkig ook
koffieschenkerij) in molen ‘De Nijverheid’ en daarna aan het recent ontdekte en
uitgegraven bolwerk naar Italiaans model in de achtertuin van de plaatselijke
notaris Van Mourik. In Grave een gezellige lunch in ‘De Poort van Cleve’ gevolgd
door een bezoek aan het historisch museum en een stadswandeling onder leiding
van de zeer deskundige Frank Haans. Gelukkig heeft Carla Bekken (alweer!)
beloofd een verslag te schrijven voor Doesborgh Nieuws en maakten Frans
Hofman en anderen vele aardige foto’s. Vast leuk om te lezen en te bekijken!

Opstalverzekering voor monumenten
Sinds februari zit onze secretaris Paul le Blanc namens onze vereniging in de
gemeentelijke Adviescommissie Cultuurhistorie. De commissie benoemde hem
onmiddellijk na het afzwaaien van Kees Scheepers tot voorzitter. Gefeliciteerd!
Op verzoek van de commissie heeft Paul zich verdiept in de opstalverzekering
voor monumenten: wat is anders dan een ‘gewoon huis’ en wat zijn de
mogelijkheden? Paul heeft daar een belangwekkende notitie over geschreven, die
we daarom ook ter kennisname van u op de website van onze vereniging hebben
geplaatst. Goed om te lezen!
Zienswijze op de uitbreidingsplannen van de ROTRA en Ubbink
Namens de monumentenvereniging hebben wij bij de gemeente een zgn.
Zienswijze ingediend op de plannen van de ROTRA en Ubbink om hun bedrijven
uit te breiden naar de Fraterwaard. Wij vragen vooral aandacht voor het
rijksmonument De Linies, het aanzicht van de stad, dat door een 22-meter hoog
pakhuis verstoord dreigt te worden en de open ruimte rond de stad; stuk voor
stuk belangrijke cultuurhistorische waarden, die vanuit ons perspectief behouden
zouden moeten blijven. Onze Zienswijze zal ook op de website te lezen zijn.
Maandag 2 oktober: voorlichtingsavond over het verduurzamen van de
bouwkundige schil van uw monument
Na de succesvolle en goed bezochte avond over beglazing zullen we op 2 oktober
een avond organiseren om ons te verdiepen in de mogelijkheden om de zgn.
‘bouwkundige schil’ (dak, vloer, muren) te verduurzamen en de hindernissen, die
zich daarbij voor zouden kunnen doen. Nadere informatie en een uitnodiging
volgt nog, maar noteer de datum vast in uw agenda.
Maandag 13 november: Algemene Leden Vergadering
Naast de goedkeuring van de begroting van volgend jaar en de jaarstukken over
vorig jaar staat de modernisering van het Huishoudelijk Reglement op de agenda
van het huishoudelijk gedeelte. Dat willen we kort houden om tijd over te
houden voor een verhaal over de kazematten in de Fraterwaard. Meer
bijzonderheden volgen, noteer de datum!

