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Het wasvrouwtje werkt noest door bij het oude gemeentehuis van Ubbergen in Beek. © Bert Beelen

Berg en Dal wil oude gemeentehuis in
Beek huren
GROESBEEK - Eind 2014 werd het gemeentehuis van de voormalige gemeente Ubbergen in
een vloek en een zucht verkocht aan vastgoedmagnaat Ton Hendriks uit Nijmegen. Nu
overweegt de gemeente Berg en Dal om tijdelijk een deel van dat gemeentehuis terug te
huren.
Thed Maas 26-04-18, 07:55 Bron: de Gelderlander
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Daar zou dan een deel van de sociale dienst in ondergebracht kunnen worden.
Berg en Dal wil de sociale dienst (de sociale teams) 'lokaal plaatsen'; is aan het kijken of die
gedecentraliseerd kan worden om zo dichter bij de burger te staan. In welke dorpen een
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'dependance' van de sociale dienst komt, is nog niet bekend. ,,Dat komt pas in mei aan de orde in
het college van burgemeester en wethouders’’, aldus een zegsman van de gemeente.
Ondertussen is alvast aan Ton Hendriks gevraagd of het mogelijk is tijdelijk een deel van de witte
villa te huren. Die heeft er geen bezwaar tegen. ,,Er zijn mensen van een gemeentelijke afdeling
bij me geweest’’, aldus Hendriks, ,,met de vraag of ze ruimte in het oude gemeentehuis kunnen
huren. Dat kan. Het is nu anti-kraak verhuurd. Ik heb al tegen huurders gezegd dat ze binnen het
pand moeten verkassen. Die gaan een kamer verderop wonen. Het gaat om twee mensen.’’

Huur
Hoeveel huurpenningen er betaald zullen worden, is nog niet bekend. ,,Let wel’’, zegt de
gemeentewoordvoerder, ,,het oude gemeentehuis in Beek kan een optie zijn. We zitten nog in de
voorbereidende fase.’’
Hendriks kocht zoals gezegd eind 2015 het voormalige gemeentehuis in Beek. Ubbergen wilde er,
met oog op de gemeentelijke fusie per 1 januari 2015, met alle geweld van af. 'Met een schone lei
de nieuwe gemeente in', luidde toen het motto. Er vond een openbare inschrijving plaats: daarop
kwamen geen biedingen binnen.
Toen de termijn van de openbare inschrijving sloot en bleek dat niemand een bod had uitgebracht,
reed Hendriks naar Beek en kocht nog die middag het pand. Hij betaalde er 6 ton voor. De
gemeente paste vervolgens conform afspraak het bestemmingsplan aan zodat nu vrijwel alles kan
op deze plek.

Bemiddeling
Inmiddels zijn er al verschillende plannen gemaakt. Hendriks kwam eerst met een plan voor 'drie
torentjes' in de tuin: drie appartementencomplexen met 24 appartementen voor jongeren. De buurt
maakte een eigen, veel soberder plan en het Gelders Genootschap werd erbij gehaald om te
bemiddelen. Het genootschap stelde vast dat er 'gemeenschappelijke elementen' zijn, waardoor
het wellicht mogelijk is dat de beide voorstellen naar elkaar groeien.
Een nieuw plan is er nog niet. Hendriks is ermee bezig, maar weet nog niet wanneer dat klaar is.
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