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Aan het college van B&W en de leden van de gemeenteraad van Deventer
Betreft de verhoging van de gevel aan de Wellezijde van het theatercomplex de “Viking”
Deventer, 1 oktober 2018,
Graag reageert de Stichting Oud Deventer op het voorstel de gevel aan de Wellezijde van het
theatercomplex te verhogen tot boven het niveau van de toren die deel uitmaakte van de stadsmuur
van Deventer en thans een prominent deel uitmaakt van het zogenaamde IJsselfront.
De Stichting Oud Deventer dringt er bij u op aan de voorgenomen verhoging van de gevel aan de
Wellekant van het theatercomplex niet te laten uitvoeren.
Als argumenten voert de stichting aan:
 dat de toren ondergeschikt raakt door de hogere gevelwand, hij verliest zijn prominente
plek,
 dat het IJsselfront beschermd stadsgezicht is en dat we er dus heel prudent mee moeten
omgaan. Het moderne gebouw is al een forse uitdaging binnen het beschermde stadsgezicht.
 bovendien, zo maakt de stichting op uit eerder meegezonden bijlagen van de advocaat van
een van de bezwaar makende buren, heeft de architect de kans om de techniek onder te
brengen in een belendend perceel laten schieten, een meer dan gemiste kans. Het zou
alsnog kunnen als de architect dat wil. De angst dat lichtkoepels deels hun functie verliezen
door de luchtkanalen moet een goed architecten- of installatiebureau kunnen oplossen.
Daarnaast zullen voorstellingen in het theatergebouw meestal worden gegeven wanneer het
buiten donker is.
 Ook zal de techniek op dat gebouw een foeilelijke aanblik bieden, al zal een deel van die
aanblik gecamoufleerd worden door de verhoging van de gevel. Het fraaie Deventer
dakenlandschap wordt toch al behoorlijk aangetast door het theatercomplex. De
Lebuinustoren staat vlak bij.
 Andere steekhoudende argumenten die de advocaat van een omwonende heeft
aangedragen, zal ik hier niet herhalen. Zij zijn u vast en zeker bekend.
Met vriendelijke groet,

Neelco Osinga

