Aan het college van Burgemeester & Wethouders
van de gemeente Oost Gelre
Postbus 17
7130 AA Lichtenvoorde
Groenlo, 21 april 2008

Betreft: Reconstructieplan Mussenbergbolwerk / Vestingstadprojecten Groenlo

Geacht College / Raad,

Vanwege bezorgdheid over het huidige reconstructieplan Mussenbergbolwerk zijn er de
afgelopen weken diverse gesprekken gevoerd tussen leden van actiegroep Red de Bomen,
Stichting Vrienden van de Grolse Kanonnen en Stichting Archeologische Werkgroep Groenlo.
In deze positief verlopen gesprekken kwam duidelijk naar voren dat ook de Stichting Vrienden
van de Grolse Kanonnen en de Stichting Archeologische Werkgroep Groenlo zich hebben
gedistantieerd van het huidige reconstructieplan Mussenbergbolwerk .
En dat terwijl het huidige plan er volgens de Gemeente juist op is gericht om een zo maximaal
mogelijk draagvlak te creëren onder de bevolking van Groenlo en zijn verenigingen en
stichtingen.
Helaas moeten wij nu gezamenlijk constateren dat, ondanks de goede bedoelingen van de
Gemeente, het huidige plan:
- binnen de hierboven vermelde verenigingen / actiegroep als een (historisch) niet
consistent plan wordt gezien en dus daarom onaanvaardbaar is;
- niet het beoogde draagvlak genereert bij de burgers en daardoor leidt tot veel weerstand
en apathie voor de overige Vestingstadplannen;
- ook bij landelijke overheidsinstanties de nodige “kritische aandacht” krijgt.
Kortom: de aantasting van flora en fauna (zoals de geplande kap van monumentale bomen) maar
vooral ook het historisch ongenuanceerd en gefragmenteerd reconstrueren van de historische en
monumentale wallen in het Mussenbergbolwerk zal de kloof tussen burger en gemeente
vergroten.
Deze kloof moet ons inziens verkleind worden om de voor Groenlo geplande belangrijke Vestingstadprojecten, zoals Het Schootsveld (incl. Halve Maan) succesvol te ontwikkelen / uit te voeren.
Met deze brief willen we deze negatieve spiraal doorbreken, de krachten bundelen en de Raad
een gezamenlijk opgesteld plan voor het Mussenbergbolwerk aanbieden.
Wij zijn er van overtuigd dat dit plan (een afgeleide van plan 3) wel een groot draagvlak heeft
onder de burgers van Groenlo.
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Graag willen wij op dit plan op korte termijn aan U presenteren. De belangrijkste elementen van
dit plan zijn:
a) aanbrengen van kleinere kanonplateaus, waardoor een deel van de te kappen bomen
gespaard kan worden;
b) het dusdanig aanbrengen van een boventalud (waarbij tevens ) dat een groot deel van de
monumentale bomen gespaard kan worden;
c) het aanbrengen van een minder zware onderwal, mogelijk vanaf het Mussenbergbolwerk
tot aan (halverwege) het Ravelijn;
d) Het verder toepassen van audiovisuele ondersteuning voor de toerist rondom het
Mussenbergbolwerk.
Door dit alternatieve plan zal de toerist volgens ons uiteindelijk meer “vestingstadbeleving” ondergaan, terwijl de flora en fauna, en de historische elementen toch grotendeels ongemoeid kunnen
blijven.
Wij zijn er tevens van overtuigd dat een goedkeuring van de Raad voor dit alternatieve Mussenbergbolwerkplan zal leiden tot een verdere samenwerking tussen de onderstaande groeperingen,
waardoor ook de overige Vestingstadplannen voortvarender, en zonder juridische procedures en
bezwaarschriften kunnen worden uitgevoerd.
Wij hopen dat er snel een mogelijkheid wordt geboden om dit plan mondeling toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

Dhr. P.Wallerbos, H. Hofstede en J. Cannegieter namens aktiegroep “Red de Bomen” Groenlo.
Dhr. E. Grothe namens Stichting Vrienden van de Grolse Kanonnen.
Dhr. J. Hubers namens Stichting Archeologische Werkgroep Groenlo.
Dhr. J. van der Pluijm

Correspondentie adres:
P. Wallerbos
Bisschop Philip Roveniusstraat 6a
7141KS Groenlo
0544-461441

CC aan de gemeenteraad.
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