De SOD vindt dat het nieuwe theater niet hoger mag worden dan de waltoren

Viking
De SOD was geen tegenstander van de bouw van een theatercomplex. Nu de bouw het door het Rijk aangemerkte beschermde stadsgezicht dreigt aan te tasten doordat de gevel
van het theatercomplex boven de waltoren uitsteekt, heeft de
SOD bezwaar aangetekend. Dat bezwaar werd afgewezen
door de gemeente.
Grote Kerkhof
De SOD is voorstander van een groene invulling van het autovrije plein. Het ‘stadspodium’ stuitte op groot verzet onder de
bevolking. De gemeente zal met nieuwe voorstellen komen.
De SOD wil het liefst alle pleinen in het stadshart autovrij
hebben.
Sint Geertruiden Ziekenhuis en omgeving
De projectontwikkelaar Synchroon heeft dit jaar concrete
plannen bekendgemaakt. De SOD is op de hoogte gesteld van
deze plannen en is ingenomen met de vergaande toezeggingen
het gemeentelijk monument te ontzien en waar nodig
te herstellen.

De stichting stoort zich aan de troosteloze ruïne in de Grote
Overstraat (nummer 54), een gezellige winkelstraat. Het lijkt
moeilijk de steeds wisselende eigenaren van het perceel te
verplichten de herbouw van het rijksmonument te starten.
Stationsomgeving
De oude gracht bij de Schouwburg zou in ere wordt hersteld
na voltooiing van de ‘groene wal’. Nu het ingewikkelde verkeersknooppunt is aangepakt, lijkt herstel van de gracht wel
heel ver weg.
De Oosterwechelsweg
De drukke verbinding tussen Schalkhaar en de wijk Keizerslanden wordt gereconstrueerd. Aan de ene kant ligt de Gouden
Driehoek, een akker tussen de Raalterweg en Brinkgreven,
aan de andere kant het beschermde dorpsgezicht Park

Brink en omgeving
De plannen om achter de Korte Bisschopstraat, de Spijkerboorsteeg, de Grote Overstraat en de Lange Bisschopstraat een
stadstuin in te richten krijgen vastere vorm. Wonen boven
Winkels is voortrekker in de plannen. Deze stadstuin zal een
oase van rust moeten vormen in het stadsgewoel. De SOD is
voorstander van het bewoond maken van de leegstaande
ruimten boven de winkels.
Het pand Brink 7-8 is weer in gebruik als horecagelegenheid.
De SOD dringt aan op sloop van de ontsierende serre of op
een renovatie die past in onze binnenstad.
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Het nieuwe verkeersknooppunt bij de Leeuwenbrug

De karakteristieke middenberm is zonder gevoel voor historie weggehaald.

Braband; deze weg dankte zijn karakteristieke aanzien aan
een bomenrij en haag in het midden, tussen de gescheiden
rijbanen. Park Braband en Brinkgreven zijn ontworpen door
Leonard Springer. De SOD heeft tevergeefs geprobeerd te
verhinderen dat de weg een standaardweg zou worden.
De stichting heeft gevraagd de Gouden Driehoek aan te
merken als beschermd stadsgezicht.
Opa- en Omadag
Door het mooie weer op Open Monumentendag hebben
kinderen met hun grootouders genoten van de speurtocht
langs monumenten in de binnenstad. De vraag is of de
organisatie de moeite waard is voor een betrekkelijk kleine
doelgroep.
Bestuur
Het dagelijks bestuur bestond tot 1 december van het
verslagjaar uit uit de heren:
A.G. Renkema, voorzitter,
N. Osinga, secretaris,
H. Weulink, penningmeester.

Advertentie

Nu ook
klassieke CD’s
in het
boekenpaleis

Na 1 december is de samenstelling:
W. Koetsveld, voorzitter,
N. Osinga, secretaris,
T. W. Terpstra, penningmeester.
Het algemene bestuur bestaat uit tien leden die hun eigen
aandachtsgebied hebben. De heer J. Güsdorff heeft afscheid
genomen als lid van het bestuur.
Neelco Osinga, secretaris SOD
secretariaat@oud-deventer.nl
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