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1. Heeft het college kennis genomen van de commotie die op sociale media en in de
gemeenschap van Maarheeze is ontstaan over de voorgenomen verkoop pand Harlekyn?
2. Op 27 september 2016 heeft de gemeenteraad het beleid rond gemeentelijke gebouwen
aangenomen. In het raadsbesluit is opgenomen: ‘Hogeweg 1, 1A, 3, 3A: te onderzoeken of
afstoten mogelijk is’. In de nota zelf staat dat Hogeweg 3A ‘mogelijk op afstand kan worden
gezet’ en van Hogeweg 1, 1A en 3 ‘dat ze in aanmerking komen om af te stoten’. Wanneer
heeft dit onderzoek plaatsgevonden en kan dit onderzoek worden gedeeld met de
gemeenteraad?
3. Wanneer, in welk stuk en/of in welke vergadering is de gemeenteraad expliciet
geïnformeerd over het voornemen c.q. het besluit om ook Hogeweg 3A te verkopen. Dit
omdat steeds een onderscheid is gemaakt tussen Hogeweg 1, 1A en 3 enerzijds en Hogeweg
3A anderzijds. Graag eventuele passages met bronvermelding in het antwoord opnemen.
4. Waarom is in de verkoopbrochure wel sprake van Hogeweg 1, 1A en 3 en is het nummer
3A niet opgenomen? Pas uit de kadastrale kaart in de bijlage wordt duidelijk dat 3A er ook
bij hoort.
5. Wanneer is het bestuur van Harlekyn voor het eerst geïnformeerd over dit voornemen?
Graag de precieze datum en de vorm waarin het bestuur is geïnformeerd.
6. Hebben er inmiddels gesprekken plaatsgevonden tussen het bestuur van Harlekyn en de
gemeente? Graag aantal gesprekken, data en verslagen van die gesprekken.
7. Met welke inzet voert de gemeente deze gesprekken? M.a.w. welke alternatieven biedt de
gemeente aan het bestuur van Harlekyn?
8. Is het denkbaar dat de panden worden verkocht terwijl daarbij wordt afgesproken dat
Harlekyn gebruik kan blijven maken van Hogeweg 3A? Zo nee, waarom niet?
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