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Het plan voor het oude gemeentehuis in Beek gezien vanaf de achterkant. © Harmonische Architectuur

Besloten vergadering over oude gemeentehuis
Beek 
GROESBEEK - De gemeenteraad van Berg en Dal komt vanavond in een ingelaste besloten vergadering bijeen om
te praten over de plannen voor het oude gemeentehuis van Beek.  
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Die plannen werden vorige week gepresenteerd. Eigenaar Ton Hendriks wil  bij het voormalige gemeentehuis (een oude
villa) een ‘koetshuis’ met daarin vijf appartementen en een appartementenvilla (geschakeld) met 19 appartementen
bouwen. Het oude gemeentehuis zelf zal teruggebracht worden in de oorspronkelijke staat en er komen vijf of zes
appartementen in.  

De plannen zouden in december in de gemeenteraad aan de orde komen. Maar eind vorige week liet burgemeester
Slinkman al weten dat ‘er zoveel vragen’ bij de politiek leven dat we behandeling van het plan doorschuiven naar januari of
maart 2019. Struikelblok is onder meer het gebrek aan parkeerruimte.   

Even terug in de geschiedenis: Ton Hendriks kocht eind 2015 - vlak voor de gemeentelijke fusie - het voormalige
gemeentehuis in Beek voor zes ton. Hij maakte vervolgens een plan voor de bouw van drie torentjes met appartementen bij
het gemeentehuis. Dat plan werd door de gemeente als niet passend afgewezen. Het nieuwe, nu voorliggende plan, kan op
meer instemming rekenen zij het dan dat er vraagtekens gezet worden bij het gebrek aan parkeerruimte.
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VERDER IN HET NIEUWS

Waar staan we als gemeente als we het niet eens worden over het
parkeren?
- Rob Verheijen, Fractieleider CDA Berg en Dal

 Verder leven er vragen bij de politiek over een 'verdwenen’ informatienota. Die nota werd in april 2017 opgesteld om de
politiek te informeren, maar bereikte de gemeenteraad nooit.  Wethouder Nelson Verheul - hij was toen nog geen
wethouder - erkent dat 'de nota de raad nooit heeft bereikt'.  ,,De nota is tot bij de griffie (het secretariaat van de
gemeenteraad, ThM) gekomen en verder niet. Dat heeft  niemand opgemerkt. Waar gehakt wordt vallen spaanders, zullen
we maar zeggen. De nota zal nu alsnog openbaar gemaakt worden.” 
 
 In die nota komt onder meer het  contract tussen de gemeente en Ton Hendriks aan de orde. Dat voorlopige koopcontract
werd vorig jaar verlengd. Volgens CDA-fractieleider Rob Verheijen staat nu in dat contract - anders dan in de
oorspronkelijke versie - dat alleen de koper met redenen omkleed van het contract af kan. ,,In het eerste contract gold dat
ook voor de verkoper, voor de gemeente. Wat betekent dat nu voor de gemeente? Stel dat we het met Ton Hendriks niet
eens worden over dat parkeren? Waar staan we dan als gemeente?” 
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Ton Hendriks, snelle vastgoeddeal, besloten vergadering, weggeraakte informatienota, allemaal trefwoorden voor een open en democratische
besluitvorming zullen we maar zeggen...

0

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

e-mail?

E-mailadres Aanmelden

 

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.
Tip de redactie 

Algemeen Service Meer dG Apps

http://comments.eu1.gigya.com/comments/rss/7398111/Master%20DG%20Website%20with%20comment%20approval/bad7f10
https://www.persgroep.nl/privacy
https://twitter.com/degelderlander
https://www.facebook.com/degelderlander
mailto:redactie@gelderlander.nl?subject=Nieuwstip


 

Tip de redactie

Algemeen

Service

Meer dG

Volg ons ook op

Apps

Colofon

Auteursrecht

Abonnementsvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Privacystatement

Cookiestatement

Vacatures

Klantenservice

Krant niet bezorgd?

Mijn profiel

Vakantieservice

Adverteren

Losse verkoop

Abonnee worden

Digitale krant

Nieuwsbrieven

Webwinkel

RSS

        

© 2018 de Persgroep Nederland B.V. - alle rechten voorbehouden

https://twitter.com/degelderlander
https://www.facebook.com/degelderlander
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mecom.gelderlander.nl&hl=nl&utm_source=dg&utm_campaign=google_play&utm_medium=website&utm_content=footer
https://itunes.apple.com/nl/app/de-gelderlander-nieuws/id488645615?mt=8&utm_source=dg&utm_campaign=apple_appstore&utm_medium=website&utm_content=footer
mailto:redactie@gelderlander.nl?subject=Nieuwstip
https://www.gelderlander.nl/redactie/colofon?utm_source=DG&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=colofon
https://www.gelderlander.nl/redactie/auteursrecht?utm_source=DG&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=auteursrecht
https://www.gelderlander.nl/abonnementsvoorwaarden
https://www.persgroep.nl/gebruiksvoorwaarden?utm_source=DG&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=accountvoorwaarden
https://www.persgroep.nl/privacy?utm_source=DG&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=privacy
https://www.gelderlander.nl/cookiewall/info?utm_source=DG&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=cookiestatement
https://www.werkenbijdepersgroep.nu/?utm_source=DG&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=vacatures
https://www.gelderlander.nl/service?utm_source=DG&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=contact
https://www.gelderlander.nl/service/bezorging/?utm_source=DG&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=bezorging
https://myaccount.gelderlander.nl/?utm_source=DG&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=myaccount
https://www.gelderlander.nl/service/vakantie?utm_source=DG&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=vakantieservice
https://www.persgroep.nl/merk/degelderlander?utm_source=DG&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=adverteren
http://www.persgroeplosseverkoop.nl/tornl_j2ee/pag/pve_index.jsp?pag=pve_kranten_verkopen.jsp&utm_source=DG&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=losseverkoop
https://www.gelderlander.nl/abonneren-footer
https://krant.dg.nl/
https://www.gelderlander.nl/nieuwsbrieven?utm_source=DG&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=nieuwsbrieven
https://www.gelderlander.nl/webwinkel-header-footer
https://www.gelderlander.nl/rss/overzicht/?utm_source=DG&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=rss
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mecom.gelderlander.nl&hl=nl&utm_source=dg&utm_campaign=google_play&utm_medium=website&utm_content=footer
https://itunes.apple.com/nl/app/de-gelderlander-nieuws/id488645615?mt=8&utm_source=dg&utm_campaign=apple_appstore&utm_medium=website&utm_content=footer
http://www.ad.nl/
http://www.bd.nl/
http://www.ed.nl/
http://www.tubantia.nl/
http://www.bndestem.nl/
http://www.pzc.nl/
http://www.destentor.nl/
http://www.gelderlander.nl/

