
ER WORDT WEER EEN STUKJE OUD RHENEN GESLOOPT!

Weinig van de Rhenense binnenstad is gespaard gebleven bij
de bombardementen in de laatste wereldoorlog. Vaak is de
de spijtige sloop van de Waag aan de Markt en de Gasthuis-
kapel later ter sprake geweest. Als redelijk klinkend
argument werd gebruikt: "De panden raakten sterk in verval
en er was vlak na de oorlog domweg geen geld om ze te
restaureren".

Echter echt geld voor restauratie van monumentale panden
is er nooit; het is meer een kwestie van mentaliteit en
goede smaak. We moeten helaas vaststellen dat op het punt
van "oog voor stadsschoon" het gemeentebestuur van Rhenen
niet al te hoog scoort. Het is nog steeds een wonder te
noemen dat het postkantoor van Rhenen gerestaureerd is,
en niet onder de slopershamer gevallen is.

fb.l.



In het Bestemmingsplan Binnenstad Rhenen is vastgelegd dat
zolang "een vergunninghouder maar aan dat plan voldoet en
de welstandscommissie geen problemen heeft, de sloop van
karakteristieke panden, om plaats te maken voor nieuwbouw,
niet kan worden tegengehouden". Zo ging het met de huisjes
aan de Weverstraat (restauratie heette dat!) en zo volgt
er nog veel meer, stadsbeeldbepalend of niet.

Zo zal het ook gaan met het "beeldbepalende huis"(Afb.l)
aan het Frederik van de Paltshof; niet op de monumenten-
lijst, prima plaats voor een luxe appartementenflat.

"De projektontwikkelaar voldoet aan de eisen, die de
Rhenense raad zelf heeft opgesteld. Weigering van een
bouwvergunning lijkt dus niet mogelijk".

Deze villa staat vrijwel op een plek waar vroeger het
zomerpaleis van de Winterkoning (Koningshuis) heeft ge-
staan, en daarvoor de middeleeuwse Agnietenkerk. Schrale
troost, er is toegezegd dat alvorens de bouw van de
geplande kantoren en appartementen begint, er historisch
onderzoek mag plaatsvinden.

Ondanks de protesten van raadsleden, de historische vere-
niging, de Stichting Werkgroep Milieubeheer en de bewoners
van Torenstraat en Koningshof zal de sloop van de honderd-
jarige villa wel moeilijk tegen te houden zijn.

Vandaar dat we hier ook nog twee foto's van rond 1900
laten zien (Afb. 2 en 3), zodat we ons nog eens goed
realiseren wat er dit keer gesloopt gaat worden.

De verarming van Rhenen's stadsschoon gaat dus onophoude-
lijk verder en opnieuw zullen we er later weer spijt van
hebben.

ADJ
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