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1. Inspreken voor burgers
- de heer Bart Brouwer, namens de erven van de architect Henk Brouwer, over de AKU fontein
- mevrouw Giotta Tajiri namens de erven van de kunstenaar Shinkichi Tajiri, over AKU fontein
- de heer Ton Kuijpers, namens het Comité tot behoud van de AKU fontein, over de AKU fontein
- de heer Jeroen Goudeseune, namens Erfgoedvereniging Heemschut, over de AKU fontein

2. Rondvraag raadsleden en fractievolgers
1. Onderwerp: Gang van zaken en stand van zaken AKUfontein

Vragenstellers: mw. L. Manders en dhr. D. Becker
De eventuele verplaatsing van de AKUfontein houdt de gemoederen al maandenlang bezig. Er blijkt veel weerstand tegen te zijn. Het
monument de AKUfontein is als één van de iconen van de wederopbouw inmiddels ook opgenomen in het traject van de wederopbouw.
In de raadsbrief van het college over dit onderwerp van 30-6-2014 staat het volgende:
Wethouder Elfrink heeft een gesprek gevoerd met de erven Brouwer over het voornemen tot verplaatsing van het monument. Naar aanleiding
van het gesprek is afgesproken om de erven Brouwer en Tajiri meer te betrekken bij het verplaatsen van het monument en daar is tijd voor
nodig. Op dit moment wordt een ambtelijke notitie voorbereid waarin de cultuurhistorische waarden van het monument mede de criteria
voor een toekomstige locatie bepalen. Onze insteek is om de erven hierbij nauw te betrekken.
Gebleken is dat de betreffende erven niets voelen voor verplaatsing. Citaat uit hun brief de gemeenteraad dd 9-7-2014: ‘’Als erven hebben wij
steeds ons standpunt naar voren gebracht dat een zo’n belangrijk cultuurhistorisch element in de stad geheel ontworpen en gerealiseerd voor
die plek niet verplaatst kan en mag worden. Aan deze mededeling wordt dus geheel voorbij gegaan in de genoemde notitie en wordt
gesuggereerd dat wij het eens zouden zijn met verplaatsing. Steeds is door ons aangedragen dat het ons bevreemdt dat er zo makkelijk
voorbij gegaan wordt aan de grote cultuurhistorische waarde van de fontein. De cultuurhistorische waarde wordt niet door ons bepaald maar
is reeds door u zelf bepaald door het object aan te wijzen als gemeentelijk monument en de voorgenomen aanwijzing als rijksmonument door
de rijksoverheid. De belangrijkheid van het object staat dus niet ter discussie. Dat een zo belangrijk object moet wijken voor een bouwwerk
wat enige gelijkenis moet hebben met de vroegere HBS op die plaats is voor ons onbegrijpelijk. “

Vragen:
1. Wanneer kunnen wij de notitie over de cultuurhistorische waarde van de AKUfontein tegemoet zien en is
er al zicht op de uitkomsten hiervan?
2. De erven gaan niet akkoord met verplaatsing. Waardoor is bij wethouder Elfrink het beeld ontstaan dat
dit wel het geval zou zijn en wat betekent dit voor de plannen?
3. Het collegeakkoord heeft als titel ‘met de stad’. Hoe wordt de stad betrokken bij het eventueel
verplaatsen van de AKUfontein en herbouw HBS?
2. Onderwerp: Abri’s terug naar Alteveer en ’t Cranevelt

Vragensteller: mw. K. Kalthoff
Met het verleggen van de route van bus 3 zijn in er in de wijken ’t Cranevelt en Alteveer een aantal abri’s verdwenen. In plaats van de abri’s
een meter of 15 tot maximaal 50 te verplaatsen zijn ze verdwenen naar omliggende wijken. Gebruikte argument (bij navraag aan de
ambtenaar) dat de haltes waar de abri’s weggehaald zijn uitsluitend uitstaphaltes zijn is niet correct: met het verleggen van de route van bus
3 zijn alle haltes zowel uit- als instaphaltes. Ook drie jaar geleden zijn er, net zoals in meer wijken van Arnhem, abri’s verdwenen. De VVD
heeft op 22-10-2011 daar vragen over gesteld. Bij beantwoording van de in 2011 gestelde vragen gaf het college aan dat ‘het ontbreken van
abri’s het gebruik van het openbaar vervoer voor ouderen en mensen met een beperking minder makkelijk maakt’ én ‘het weghalen van de
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abri’s strijdig kan zijn met het gemeentelijk beleid om het gebruik van het openbaar vervoer te bevorderen’. De helft van de bushaltes in
Alteveer/’t Cranevelt heeft geen abri. Met name ’t Cranevelt komt er bekaaid vanaf: van de vijf haltes in die wijk zijn er vier zonder abri. Abri’s
zijn zeker voor ouderen en mensen met een beperking zeer belangrijker, zeker nu we weer richting winter gaan. Op 24 september lazen we
dat de gemeente Arnhem een deel van de trolleyinfrastructuur in de stad gaat verkopen ten behoeve van het Nachtnet van de Nederlandse
Spoorwegen en het aanpassen van bushaltes voor ouderen en mindervaliden. Meerdere bewoners van de wijken Alteveer en ’t Cranevelt
vragen zich nu af of zij nu hun abri’s terug krijgen of dat ze weer verdwijnen naar de andere wijken.

Vragen:
1. Hoeveel van de vrijkomende € 200.000 wordt besteed aan herplaatsing Abri’s?
2. Wordt bij de verdeling van het vrijkomende budget rekening gehouden met de wijken die de Abri’s het
meeste Nodig hebben en zo ja hoe bepaalt u dat?
3. Hoeveel Abri’s worden er in Alteveer en ’t Cranevelt teruggeplaatst?

3. Mededelingen college van B&W
- wethouder Kok over contractering decentralisaties.
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