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Het plan van Hendriks en de gemeente.

Hendriks wil oude gemeentehuis Beek
omringen met 'drie torentjes'
BEEK - De Nijmeegse vastgoedmagnaat Ton Hendriks wil bij het voormalige gemeentehuis
(witte villa) aan de Rijksstraatweg in Beek 'drie torentjes' met in totaal 24 appartementen
voor jongeren realiseren. Dat zijn volgens hem de woningen waaraan in het dorp Beek
behoefte is.
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Met drie torentjes bedoelt Hendriks de drie appartementencomplexen die hij bij het bestaande
gebouw wil gaan zetten.

Soberder 
De buurt (verenigd in een buurtinitiatief) presenteerde eerder een veel soberder plan op deze
plek; volgens dat plan zouden naast de witte villa nog slechts twee nieuwe villa's gebouwd
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VERDER IN HET NIEUWS

worden. Dat plan is echter door de gemeente en Hendriks als financieel niet haalbaar afgewezen,
ofschoon er volgens de buurt een winst van zo'n 2,5 ton op geboekt zou kunnen worden.

Onaanvaardbaar 
Gemeenteraadslid Ten Doesschate (VVD) kraakt het plan van Hendriks: "Dit plan is volstrekt
onaanvaardbaar." Van Broekhoven (Voor Berg en Dal) vindt dat bouw op deze plek 'mooi moet
zijn en moet passen in de lijn van de Rijkstraatweg, die niet voor niks de mooiste weg van
Nederland genoemd wordt.' Vorderman (D66) is 'blij dat er in ieder geval voor jongeren gebouwd
wordt. "Want daar heeft Beek behoefte aan."

Niet blij 
De politiek van Berg en Dal zal dit plan in januari definitief bespreken, nadat het buurtinitiatief er
officieel iets van gezegd heeft. Dat buurtinitiatief is 'niet blij' met dit plan. "We willen graag een
constructief overleg over wat reëel is", zo sprak Marieke Taanman van het buurtiniatief. "Voor
hetzelfde geld kan het beter."
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