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Geacht college,
De plannen om plein 1944 een nieuwe inrichting te geven kan ik alleen maar toejuichen.
Het kan er alleen maar beter op worden.
Maar voordat het zover is zal er nog heel wat afgediscussieerd (moeten) worden in de
gemeente Nijmegen. Hangende deze discussie zou ik u daarom willen vragen om
onderstaande suggestie te overwegen en een klein gedeelte (2700 euro) van het
realisatiebudget voor de grote verbouwing hiervoor nu reeds ter beschikking te stellen.
Wat heb ik namelijk bedacht? Als het nog tot ongeveer 2007 gaat duren voordat het hele plein
aangepakt gaat worden, voor de (zoveelste) metamorfose na 1945, leek het mij wel aardig om
de tegels die nu in de kuil liggen eruit te halen en te vervangen door grasmatten. Zie
bijgevoegde schets.
Niet alles wordt gras; enkele paden zullen er overblijven om over het plein te kunnen lopen en
activiteiten te laten plaatsvinden. Het stratenpatroon, dat er in eerste instantie wat vreemd
uitziet, verwijst naar de ligging van de straten zoals zij er waren voor het bombardement van
1994.
Nagenoeg alle activiteiten die er tot nu toe plaats vonden kunnen er straks ook weer gehouden
worden. Kwestie van aanpassen, zal ik maar zeggen.
Is dat nou duur zoiets? Valt allemaal wel mee.
Grasmatten kosten 1 eureo per m2 en het gaat om + 2.200 m2. Het leggen kan met 5 mensen
in een dag gebeurd zijn. Kosten 500 euro. De tegels die er uit gaan kunnen
verkocht/weggegeven worden aan iedereen die ze wil hebben. Het grasmaaien kost net zoveel
als het veegkarretje dat elke dag het plein schoonpoetst. Enkele afvalbakken zullen er nog wel
te vinden zijn in het Gemeentelijke Magazijn. En daar staan wellicht ook nog wel een paar
bankjes voor de bezoekers die eens rustig op het plein willen zitten.
Ik heb van de leverancier van de grasmatten al een toezegging dat de twee vrachtwagens waar
het gras mee geleverd worden niet in rekening worden gebracht (dat scheelt al weer 150 euro)
en heb bij Novio Pontis ook een verzoek om een bijdrage ingediend.
Mocht u het gras niet kunnen subsidieren dan is er nog een mogelijkheid.
Een financieringsoptie is om ongeveer 270 mensen tien euro te laten betalen. Aandelen Park
‘44 zal ik maar zeggen en ik heb genoeg om het plan uit te voeren. De mensen om het gras te
leggen zijn er ook al. Het enige wat er dan nog ontbreekt is de toestemming van u om de
tegels er uit te halen en de toezegging dat u het grasplein verder onderhoudt.
Als ik daar een accoord voor zou kunnen krijgen kan ik de wervingsactie voor de grasaandelen
op het plein starten. En ik denk dat gezien de reacties op de inspraakavond in het
gemeentehuis, het niet eens zo lang hoeft te duren voordat ze allemaal verkocht zijn.
Als alles goed gaat zal ik er voor zorgen dat er in het voorjaar een grasmat op het plein gelegd
gaat worden. Hetgeen landelijk wellicht de nodige positieve aandacht voor de gemeente
Nijmegen op zou kunnen leveren.
Hoogachtend en met vriendelijke groet
In afwachting van uw reactie
Jac.Splinter

