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SCHIPPERSBEURS Omwonenden vrezen aantasting historisch dorpsgezicht Elsloo

Actie tegen uitbreiding museum
door Remco Koumans
– Omwonenden van museum de Schippersbeurs in
Elsloo zijn tegen de geplande uitbreiding van het museum. Ze
vrezen dat het oude dorpsgezicht wordt aangetast. Daarnaast
vinden ze 300.000 euro besteden
aan een uitbreiding die ze als
‘bunker’ betitelen, te veel geld in
tijden van bezuinigingen.

ELSLOO

De omwonenden, een groep van
naar eigen zeggen zo’n honderd
personen, hebben inmiddels al
twee brieven naar het gemeentebestuur en de gemeenteraad geschreven om de kwestie aan te kaarten.
„We gunnen het museum het allerbeste en het geld is ook al voor
het museum bestemd. Maar wij
vragen ons af of er drie ton besteed
moet worden aan het afgraven van
een tuin, om er vervolgens een
bunkerachtige ruimte in te maken
waarin een oorlogscollectie wordt
tentoongesteld”, vertelt Jos Salden,
één van de initiatiefnemers van het
burgercomité Bunker Nee. „Je hebt
het toch over een forse ingreep in
de oude kern van Elsloo. En
300.000 euro op zo’n manier besteden terwijl er op tal van andere zaken bezuinigd moet worden, dat
gaat ons te ver.”
De omwonenden zien liever dat
het geld wordt besteed aan bijvoorbeeld de aankoop van het historisch pand dat naast het huidige
museum ligt. „Dan zit het museum
in een historisch pand, zonder dat
je het authentieke dorpsgezicht geweld aandoet”, zegt Theo Rompelberg, één van de andere omwonenden.
Museum de Schippersbeurs wil
in een nieuw te bouwen ruimte
een collectie tentoonstellen die bestaat uit gebruiksvoorwerpen uit
de Tweede Wereldoorlog. De omwonenden vinden dat bekeken
moet worden hoe waardevol de collectie is en of die de besteding van
drie ton gemeenschapsgeld waard
is. Salden: „Als straks de raad besluit dat alles door moet gaan zoals
gepland, dan is het maar zo. Maar
dan hebben wij in ieder geval op
tijd onze stem laten horen.”
De omwonenden zijn niet te
spreken over de reacties die ze tot
nu toe hebben gekregen vanuit de
lokale politiek. Op een enkel raadslid na, informeerde niemand naar
de standpunten van de omwonenden. „Dat heeft ons verbaasd. We
zijn benieuwd of we uiteindelijk
wel worden gehoord.”Als de plannen voor uitbreiding zijn uitgewerkt, wil de gemeente een bewonersavond houden in Elsloo. Wanneer dat zal zijn, is nog onbekend.

