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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.

Verdwenen nota

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...
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