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o Nieuwbouw

gemeentehuis Waalre
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Kleinere parking b U raadhuis
Stuurgroep schrikt van groot
parkeerplaarsen'volgens de
stelt aantal naar bgneden bii.
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maar bepaalt zelf in welke mate.
Het is de bedoeling dat het gemeentehuis er in het eerste kwar-

,,We willen delen van het gebouw
graag bewaren. Dat moet snel gebeuren, want de kwaliteit van wat
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taal van zor8 staat.

er staat neemt zichtbaar af," Wat
betreft energiekosten moet het gemeentehuis zelfuoorzienend ziin.
,,Dat is een kwestie van slim bouwen", zegt Laferre. ,,fe moet een
maximale zoninval benutten. Dæ
gaat op zijn best als er geen bomen in de buurt zijn. Daar hou-

duur'

semeenreraad kreeg giste-

ren informatie om zich een oorBij het oude gemeentehuis la- deel te vonnen. Binnenkort mag
doorP¡tridrWierq
gen 65 plaatsen. Voþns de norm de raad 8,47 milioen euro uittreþ
e-mail: p.wiertx@ed:nl
. .......'....................-.-.... .... zouden er bij de nieuwe 135 moe- ken- voor lret nieuwe gemgentennsr. Bii het nieuwe gemeente- ten komen, omdat het gebouw huis. Archiæct wordt Tanja Lahuis van Waalre komeñ niet zo- ook de functie krijgt van ontmoe- mers van het bu¡eau De Tïvee
veel parkeerplaatsen als voþns tinçruimte vooi verenigingen. Snoeken uit Den Bosch.
de nórm zou moeten. De stuur- ,,Met de woningen die er ook nog Het nieuwe gemeentehuis
groep die werkt âan de voorberei- bij komer\ gaat dat nijpen We -, koqnl op de pJek van þet oude. De
ãingen gaat nu uit van honderd schrokken van dat grote aantal", architectmaaktgebruikvandereslegde projectleider |oep Laferre tanten van het oude gebouw.
plaitsen.

Wat de woningbouw betreft
komt er nog een onderzoek naat
de omvang en hoogte. Alles op de

plek aan de Koningin Julianalaan
valt te restaureren, zegt Laferre.
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Alddtectven het nhffe
g3meeiltehuis tlotdt Tanþ
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Yan l¡et buleau De

Snoeken uit Den Bosdr

den we rekening mee."
De investering in energievoor-

zieningen kost zeven ton extra

maar zo hield Lafene de raad
voor,'die verdient u in
rug'.
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