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De klimboom naast het oude gemeentehuis is populair bij de kinderen uit de buurt. © Gerard Verschooten

Geen 28 maar 23 appartementen bij
oude gemeentehuis in Beek?

BEEK - Omwonenden van het oude gemeentehuis in Beek zijn een handtekeningenactie
gestart om het plan van Ton Hendriks (Dornick bv) om op deze plek  rond de monumentale
villa 28 appartementen te gaan bouwen, bijgesteld te krijgen. Ook willen ze dat de bij de
jeugd populaire klimboom naast het gemeentehuis behouden blijft.

5 2 Reacties

Inmiddels zijn er 130 handtekeningen verzameld en online nog eens 164 steunbetuigingen
ontvangen. De omwonenden vinden het bouwplan te massief. Donderdagavond komt deze
kwestie aan de orde tijdens de vergadering van de gemeenteraad van Berg en Dal. De raad wordt
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gevraagd groen licht te geven voor een schetsplan voor de herontwikkeling van het
voormalige gemeentehuis van Beek.

Herontwikkelingsplan

De politieke partijen CDA, D66, VVD, VOLG en Voor Berg en Dal laten op voorhand weten daar
niets voor te voelen. Ze zullen een voorstel (amendement) indienen om het plan voor de bouw van
28 appartementen niét als uitgangspunt te nemen. Het amendement komt erop neer dat op deze
plek geen 28 maar 23 appartementen gebouwd kunnen worden. Dat zijn er altijd nog meer dan de
15 waarvan in het herontwikkelingsplan van de gemeente uit 2014 sprake was.

Ton Hendriks heeft in december 2014 het gemeentehuis van de voormalige gemeente Ubbergen
gekocht. Die ging op in de nieuwe gemeente Berg en Dal waardoor het gemeentehuis overbodig
werd. Het verwijt van de omwonenden is dat er bij de verkoop ondoordacht en onzorgvuldig is
gehandeld en dat de nieuwe gemeente Berg en Dal het oor laat hangen naar Ton Hendriks.

Het is de omgekeerde wereld.
- Jan-Hendrik Felet, Namens de buurt

Regie

,,Het is de omgekeerde wereld. Wij hebben de gemeente steeds weer gevraagd om regie te
nemen en objectief toetsbare kaders vast te stellen, die uitgaan van de kwaliteiten van de plek. In
plaats daarvan worden de kaders afgestemd op de wensen van Hendriks", aldus Jan-Hendrik
Felet namens de buurt.

 ,,De villa (het oude gemeentehuis, ThM) is een gemeentelijk monument en nu is de kans om die
in oude glorie te herstellen. We vinden de nieuwbouwplannen van Hendriks veel te massaal en
willen een kleinschaligere invulling voor deze bijzondere locatie aan de Rijksstraatweg.”

Opvatting burgers ver te zoeken

Als ze het nou nog niet goed vinden, dan laat het
pand maar staan zoals het is
- Ton Hendriks, Koper
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VERDER IN HET NIEUWS

Het raadslid Ellen ten Broekhoven (Voor Berg en Dal) vindt dat in het plan van Hendriks ‘op geen
enkele wijze te zien is dat de opvatting van de burgers’ meegenomen is. Overigens heeft Hendriks
eerder al laten weten dat hij niet van zins is om zijn plan aan te passen. 

,,Ik vind het allemaal te lang duren. Ik heb eind 2014 dat gemeentehuis gekocht. We zijn inmiddels
vijf jaar verder. Ik heb drie plannen gemaakt en in het laatste plan is het aantal appartementen met
25 procent teruggebracht. Als ze (lees: de gemeenteraad, ThM) het nou nog niet goed vinden,
dan laat het pand maar staan zoals het is. Dat vind ik ook goed. Maar dan moet er wel een
woonbestemming op komen. Dat staat zo in het koopcontract”, zo zei hij eerder in deze krant.
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