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De 'torentjes van Ton'.

Bemiddelaar voor bouwplan voormalig
gemeentehuis Beek
BEEK - Het Gelders Genootschap gaat bemiddelend optreden tussen Ton Hendriks en een burgerinitiatief met
betrekking tot bouwplannen rond het voormalig gemeentehuis van Beek. Een burgerinitiatief en eigenaar Ton
Hendriks' Dornick BV kwamen onlangs met bouwplannen. De plannen verschillen sterk van elkaar.
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Hendriks wil, gesteund door de architect van de gemeente Berg en Dal, 'drie torentjes' bouwen met 24 appartementen voor
jongeren. Het initiatief ziet op dezelfde grond liever twee villa's verrijzen.
Het Gelders Genootschap is samen met twee leden van een burgerinitiatief en een inwoner van Beek ook lid van de
klankbordgroep. Het genootschap gaat optreden als 'verbindende adviseur'.
Het Gelders Genootschap concludeert volgens de gemeente Berg en Dal dat er gemeenschappelijke elementen zijn
waardoor het wellicht mogelijk is dat beide voorstellen naar elkaar groeien. Het genootschap houdt rekening met
economische haalbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie.
Wethouder Alex ten Westeneind hoopt dat er een breed gedragen bouwplan komt.
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Het oude gemeentehuis in Beek. Archieffoto DG
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Ontvang meldingen RSS
648 dagen geleden

De enne mag niets terwijl een supermarkt een super lelijk pand bouwt .Maar dat zal wel komen omdat die een echte Bekenaar is en vriendjes in de
gemeenteraad heeft zitten
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Bemiddeling is een goed idee en de enige mogelijkheid om te voorkomen dat Hendriks zijn zin doordrijft. Hendriks wil zeker niet het onderste uit de kan.
Dus praten helpt al zal iedereen water bij de wijn moeten doen.
Reageren
Rico van Putten
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Ton Hendriks vraagt altijd de hoofdprijs voor zijn kantoren en appartementen. Het RIBW betaald al jaren met goedkeuring van wethouder Bert Frings de
hoofdprijs voor zijn locaties. Als zorggelden de enigste inkomsten bron zijn van zorginstellingen, dan vraag ik mij af hoe het mogelijk is dat er zoveel
zorggeld naar verhuurders gaat. Dit soort praktijken stinken, maar een ieder sluit zijn ogen.
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Eelco
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"Het Gelders Genootschap concludeert volgens de gemeente Berg en Dal dat er gemeenschappelijke elementen zijn". Daar heeft iemand heel serieus
lopen drinken alvorens deze reactie te geven. Hendriks wil vanuit zijn rol begrijpelijk zoveel mogelijk appartement uit de grond stampen om die met veel
winst te kunnen verkopen. De dorpelingen zien het liefst twee mooie maar totaal onverkoopbare woningen. Hoe wil je daar ooit een compromis uit bereiken?
24 totaal onverkoopbare appartementen??
Reageren
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1 Chill! Deze hippe

Baasje gezocht: wie
geeft deze konijntjes
een warm thuis?

fastfoodzaak opent
binnenkort in Nijmegen
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Dit zijn de 5 allerduurste
villa's die nu te koop staan in
Nijmegen
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Er staat een enorm varken op
Plein 1944 en dit is waarom
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Nimweegse quiz: weet jij de
betekenis van deze 5
Nijmeegse woorden?
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Goed besluit? Er komen
vuurwerkvrije zones in
Nijmegen

Doen

Gaaf! Deze
Nijmeegse escape
room staat in de top
25 van de wereld

Black Friday in
Nijmegen: pak hier je
korting
Het Huis van
Sinterklaas is open en
zo ziet het eruit ...
Hoera! Deze jonge
helden hebben een
Nijmeegs Kinderlintje
gekregen

VAN ONZE PARTNERS
Yes! Dit zijn de twee
nieuwste pizza’s bij
New ... (Gesponsord)

Koukleumen opgelet:
met deze wollen
sneakers kom je de ...

Nijmeegse food-lovers
opgelet! Krijg nu 50%
korting op ...

(Gesponsord)

(Gesponsord)

In samenwerking met indebuurt Nijmegen

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Wilt u elke dag de Dagelijkse nieuwsbrief nieuwsbrief van De Gelderlander ontvangen via
e-mail?
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