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Eventuele verplaatsing van het monument in het 

Hagenpark en status diverse onderwerpen 

Doepark 

 

 

Geachte mevrouw, meneer,  

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

Zoals u weet wordt van het Hagenpark een doe park gemaakt welke in het beheer is van het 
Natuurhus. 

Het park is zogezegd onder constructie en zal ten tijde van de herdenking er nog niet zo bij 
liggen als u normalerwijs gewend bent. De gemeente en het Natuurhus zullen er alles aan 
doen om het park tijdens de herdenking zo toegankelijk mogelijk te maken. 

De overlast van hangjongeren die vernielingen in het park aanrichten stijgt (graffiti op 
kunstwerk, omver geschopte boompjes en verlichting, zelfs zitten op het monument en 
fietsen die tegen het monument gezet worden). De wethouder heeft aangegeven meer 
toezicht in het park te laten houden, zodat dit probleem goed kan worden aangepakt. 

Tevens is ons te kennen gegeven dat het monument eventueel een andere plaats krijgt in 
het Hagenpark. U heeft wellicht wel de banners gezien waar we ingetekend staan. In een 
hoek van het park. Dit is niet de plek waar we zullen eindigen. Want dan zouden we geen 
herdenking meer kunnen houden. Geen goede vluchtwegen zijn een struikelblok voor het 
verkrijgen van een vergunning. Bovendien kijken we dan naar een blinde muur. Dat er 
sprake is van een verplaatsing binnen het Hagenpark dat is een feit.  

Mochten we moeten verplaatsen, zullen wij er alles aan doen om een betere plek en betere 
voorzieningen te krijgen dan voorheen.  

Op dit moment is de commissie nog in gesprek met wethouder Van Rees en het Natuurhus 
over of en hoe dit vormgegeven wordt. Het monument staat wat ons betreft namelijk al op 
de juiste plek. Het Natuurhus wil op of heel vlakbij deze plek haar paviljoen plaatsen en 
maakt het daarmee voor ons onmogelijk om te blijven staan waar we nu staan.  

Het is nog niet duidelijk of het paviljoen er gaat komen. Tot op heden hebben we ook nog 
geen definitieve datum gehoord hierover. 
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Zowel de wethouder dhr. Van Rees als burgemeester dhr. Gerritsen is er alles aan gelegen 
om een zeer geschikte plek binnen ons park te realiseren. Zodat we er op meerdere 
manieren op vooruit gaan. 

U zult waarschijnlijk in de komende tijd uit allerlei hoeken verhalen horen over de voortgang 
hiervan. Tot nu toe is er echter nog geen alternatieve lokatie bekend en of en hoe het 
daadwerkelijk doorgang zal krijgen.  

Het is nogmaals de bedoeling dat als we verplaatsen we er echt op vooruit zullen gaan. Hier 
wordt achter de schermen hard aan gewerkt. 

We houden u op de hoogte van deze ontwikkelingen. 

Wij willen graag met de gemeente en het Natuurhus zoeken naar een passende oplossing en 
een verbetering van de herdenkingsplek. Om dit te kunnen bereiken willen wij het gesprek 
blijven aan gaan met hen.  

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 en daar waar nodig aan de wethouder kunnen laten 
zien ter ondersteuning van onze gesprekken met de gemeente. 

Namens de commissie,  

Voorzitter,        

    

T.M.J. Mäkel    


