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Eventuele verplaatsing van het Indië monument in het 
Hagenpark van de baan. 

  
Geachte mevrouw, meneer,  

De Commissie Indië Monument Almelo wil u graag informeren over het volgende.  

Zoals wij u eerder gemeld hebben wordt van het Hagenpark een doe-park gemaakt welke in het 
beheer is van het Natuurhus Almelo.  

Het park is zogezegd onder constructie en zal de komende jaren er nog niet zo bij liggen als u 
normalerwijs gewend bent.  

Zoals in eerdere berichten naar voren kwam, waren er plannen om het monument te verplaatsen. 
De Commissie Indië Monument Almelo was hier geen voorstander van. 

Na veel goede overleggen met de gemeente Almelo, de eigenaar van het monument en de grond, en 
het Natuurhus Almelo, de beheerder van het Hagenpark, hebben we een compromis kunnen sluiten. 
Een compromis waar wij erg blij mee zijn. 

Het verheugd ons u te mogen meedelen dat de plannen om het monument te verplaatsen van tafel 
zijn. 
 

Het Indië Monument Almelo wordt NIET verplaatst. 
Het compromis bestaat uit de volgende punten: 

Het Paviljoen zoals het Natuurhus Almelo deze wil bouwen, gaat er komen. De gemeente Almelo 
heeft de vergunning voor de bouw verleend.  

Het Indië Monument Almelo blijft dus zoals gezegd staan. 

Een bepaalde ruimte rond het monument wordt het hele jaar door netjes gehouden. (zie bijlage 1).  
Deze ruimte rond het monument wordt voorafgaand aan de jaarlijkse herdenking verruimd om plek 
te maken voor alle elementen van deze herdenking. (zie bijlage 2) 
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Nadat de bouw van het Natuurhus paviljoen afgerond is worden binnen de ruimte die het hele jaar 
door netjes gehouden wordt, 2 bankjes geplaatst. Wij kunnen melden dat de firma Falco ons twee 
banken heeft gedoneerd, waar wij heel blij mee zijn.  
We willen de bankjes pas plaatsen als het paviljoen er is zodat er zo min mogelijk wordt uitgenodigd 
tot hangen en vernielen. De bankjes worden neergezet zoals op de tekeningen in bijlagen 1 en 2 zijn 
weergegeven.  

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben wil ik u vragen deze per e-mail, 
contact@indiemonumentalmelo.nl, te stellen. Zodat we, als het nodig is, deze vragen breed op de 
website kunnen beantwoorden.  

Namens de commissie,  

Voorzitter,  

Sylvia Jannink 
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Bijlage 1:  
Ruimte rond het monument dat het hele jaar door netjes gehouden wordt. (groene gebied) 
De ruimte is 10 meter rond het hart van het monument  en wordt doorgetrokken tot aan het 
fiets/wandelpad.  
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Bijlage 2: 
Voor de jaarlijkse herdenking wordt de ruimte rond het monument vergroot tot een staal van 26 
meter vanaf het hart van het monument. Dit zodat we plek hebben voor alle elementen van de 
herdenking.  

 


