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Artikel 44 vraag

Geachte heer/mevrouw,
De fractie van de Partij van de Arbeid heeft op 19 juni een artikel 44 vraag ingediend.
Onderstaand treft u onze beantwoording aan.

Vraaq I
Wat heeft ertoe geleid dat het besluit genomen is om voordat de initiatiefgroep de
gevraagde € 75.000,- bij elkaar heeft, de toren definitief te slopen?
Op zaterdag 3 juni informeert de initiatiefnemer aan Hertje Offebek per mail, dat hii
ervoor kiest om de toren en de torengang te slopen. Onderstaand treft u de mail aan,
waarvan de inhoud voor zich spreekt.
Beste Jack,
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Zoals jullie weten hebben we afgelopen dinsdag een overleg gehad in het
Gemeentehuis. Doel van dit averleg was een oplossing te vinden voor het gestelde
bezwaar door Jan Linders. Bij dit gesprek was ook de vastgoedmanager van Jan
Linders aanwezig. Met hem hebben we het gestelde bezwaar besproken. We hebben
met elkaar een prima gesprek gehad en hebben dan ook gedegen afspraken kunnen
maken zodat het bezwaar van tafel kan. We zullen hierdoor enkele maatregelen
moeten gaan nemen. Evaluatie van deze maatregelen is over 6 maanden. Voor miiis
nu dan ook eindelijk de weg vrij om het trampolinepark verder gestalte te kunnen gaan
geven. lk ben er nag niet, maar een onherroepelijke vergunning was enarm belangr'$k
om überhaupt door te kunnen gaan.
Helaas moet ik jullie nu wel mededelen dat een vervelende consequentie is, dat de
kerktoren en de torengang uiteindelijk toch zullen moeten gaan wiiken. lk heb de
ruimte waar nu de toren en tarengang zün, nodig om nu of in de nabije toekomst
parkeerruímte te kunnen creëren dan weleen daorgang te hebben naar het
achtergelegen grasveld om daar, indien nodig, nog parkeerruimte te scheppen. Als ik
de toren en torengang afgeef heb ik daar dan geen enkele mogelijkheid meer en
blokkeer ik mijzelf wellicht. lk heb ervoor gekozen, om voor de gemeenschap van
Offenbeek, het voortbestaan van Jan Linders te laten prevaleren boven

vandekerktoren

EåP,?4?år,4*_y**,

.#3Eil1?tp33r,?

lk had jullie dit Íiever in een persoonlijk gesprek medegedeeld maar door drukte zou
dit nog op zlch moeten Íaten wachten. Vandaar vand ik het beter om iullie reeds een
bericht toe te laten komen. Uíteraard ben ik graag bereid om e.e.a. nog toe te lichten.
Als hier behaefte aan ís dan haar ík ciat graag.

Het spijt me dat

ik

jullíe plannen randam de kerktaren verder niet meer kan

ondersteunen.
Íviei vriendeíijke groet,
Knd regards,
Mit fre u nd I iche n G ru ße n,
Ron de Vlieger
Managing Director

Henitech B,V"

VraagZ
ls er in dit proces {definitieve sloopi overleg geweest tussen portefeuillehouderlcollege
en de initiatiefgroep Hertje Offebèk?
Er is geen overleg geweest. Het besluit tot definitieve s/oop ls genomen door Ron de
Vlieger (zie mail, in casu ook de beslssende partü). Wel heeft de portefeuillehouder
enkele dagen later contact opgenomen met de voorzitter van het Kernoverleg en
aangegeven dat het college graag ín gesprek wíl over hoe nu verder. Ðat gesprek
moet nog plaatsvinden.

Vraaq 3
Wordt het initiatief "Offeþèk springlevend" meegenomen ín toekomstig beleid ?
Zoals w$ hebben aangegeven bij vraag 2 is er averÍeg geweest met de voorzitter van
het Kernaverleg Offenbeek en is averleg aangeboden met de vraag hoe verder.
Kernoverleg en Hertje Qffenbek bespreken een en ander eerst intern. W$ wachten
even op hun reactie.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Beesel,

Halffman

dr. P. Ðassen-Housen
burgemeester

