
PLAN DE GRACHT?       Terug in Groenlo mocht ik weer eens geconfronteerd worden met de 
architectonische en landschappelijke knutselarijen van onze bestuurders. Na het drama van de 
bomenkap en een pseudologica fantastica over diverse schootsvelden die een verantwoord historisch 
uitzicht moesten bieden op flats en een bedrijventerrein, om maar eens een poging te noemen om een 
liefelijk stukje Groenlo naar de barrebiesjes te helpen, dient zich nu het volgende monstruosum weer 
aan. 

Nu blijken onze bestuurders het plan opgevat te hebben om een ander, maar nu echt historisch plekje 
in Groenlo deskundig te mollen. U zult het waarschijnlijk wel raden, maar voor mij kwam het toch weer 
als de zoveelste onaangename verrassing. De "Hoek van Leuteren " moet plaats maken voor een 
afzichtelijk 13 meter hoog gebouw waar petieterige appartementjes in moeten komen. Daarnaast een 
serie huizen en tot slot een weg dwars door het vriendelijke groen dat de gracht begrenst. Dit betekent 
het einde van zeer fraaie bomen en een uniek uitzicht. 

Toegegeven, het pand waar het voormalig horecabedrijf "Het Kanon" was gevestigd is lelijk en 
sloopwaardig. Maar waarom dan dit lelijk alternatief? Het terrein langs de Gracht met de vriendelijke 
begroeiing, de mooie tuinen en de fraaie negentiende eeuwse architectuur is een van de echt weinige 
waardevolle historische plekjes van Groenlo. Ik ben natuurlijk geen historicus maar zover ik iets van 
vestingbouw afweet is dit toch wel een uniek stukje grond. Ik word hierin gesteund door de 
vernietigende kritiek die de oudheidkundige vereniging over dit plan heeft uitgesproken. 

Bestuurders gaan mank aan een soort Pavlov syndroom. Zo gauw er een stuk grond vrijkomt moet dit 
volgeplempd worden met steen, waarbij dan de voorkeur uitgaat naar appartementen of een 
bedrijventerrein. 

Het is onze bestuurders onmogelijk iets moois mooi te laten. Gezien de verwaarlozing van het 
openbaar groen in Groenlo kan ik niet helemaal ongelijk hebben. 

Waarom in vredesnaam weer appartementen? We groeien hier dicht met appartementen, waarvan het 
merendeel leegstaat.  

In de wandelgangen wordt gefluisterd dat de gemeente zich aardig in de vingers heeft gesneden met 
de aankoop van het terrein hoek Lichtenvoordseweg-Lievelderstraat en het pand Lievelderstraat 50. 
Dit financieel debacle moet dus gecompenseerd worden met dit deerniswekkende plan, niet wetend 
dat de nieuwbouw bouwen voor leegstand kan gaan betekenen, hetgeen het verlies nog groter kan 
maken. Misschien is het beter dat de gemeente zijn verlies accepteert. Het schaart zich daarmee in de 
gelederen van grote gemeenten die reuze goed zijn in het creëren van financiële debacles. Dat mag 
dan een troost zijn voor onze bestuurders en hun raadsheren. 

Sloop het pand "Het Kanon", maak er een mooi stukje groen van, aansluitend op de Gracht, verkoop 
het pand Lievelderstraat 50 voor een zacht prijsje aan een enthousiast bouwvakkersgezin, die er met 
wat steun binnen de kortste tijd wat moois van maken. Op deze wijze kunt U overtuigd zijn van een 
positiever gevoel jegens Uw beleid, mijne dames en heren bestuurders. 
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