tur¡stpunt van gemeentehuis waalre
Grote zaal
zu[sl't
door lan Sinot

6D

wAALRE. 'Het eerste volledig ener-

gieneuuale kantoor van Nederla¡d'. Zo presenteerde projectlei-der Joep Lafarre dinsdag het voor-

lopig ontwerp van het nieuwe
multifunctionele gemeentehuis
van Waalre aan de raad.

Lafarre zei blii te ziin met het
behoud van het oude raadhuis als

trouwzaaf raãdzaal en Podium
voor kunst..Het nieuwe gedeelte
sluit daar mooi op aan en biedt

T_

órreel

uitzicht op de natuur aan de

achterzijde.

In het onfwerp komt ook het
parkeren aan bod: mærimaal zeventig plaatsen op het ærrein
moet voldoende ziin met behulP
van slim verkeer$nanagement, onder meer door het gebruik van de
fiets te stimuleren. Op pieken kan
uitgeweken worden naar het Bærenbondterrein. Vanwege het
open blijven van Het Klooster

wordt het nieuwe gemeentehuis
3oo vierkaqte meter kleiner dan

oorspronkelijk gepland. Vragen beuoffen onder andere 't}{azzo, dat
deels afgebroken wordt. Inspreker
Willem Corbiin (KBO Aalst)

vindt de nieuwe locatie te'ver

voor de ouderen en pleit voor een

roorziening in de wiik.

Wethouder José van Diik Saf
aan dat ze de eerste resultaten
voor de gebiedsvisie 'tHrazzo vet-

wacht voor de

zomervakantie.

Daarin is ruimte voor sociale
huur- en seniorenwoninger¡ gecombineerd met de functie voor

ontmoeten. Felle discussie was er de toekomst een uitschuifbare triover nieuw te bouwen zaal in het bune mogeliik te maken. Volgens
semeentehuis. Zevenhek (ZlJ/t+) Tony Liebregts (PvdA) vond de
i¡il oot een raam aan de zuidzijde raadswerkgroep het evenwel niet
om veel daglicht te creëren. Dat' nodi! om rekening te houden met
raam is echter opgeofferd orrr- in een eventuele verandering in de
toekomst. Van Diik wilde verder
OO'
niet op de kwestie ingaan.

'Het nieuwe gemeentehuis van
Waalre wordt hst eerste
volledig energieneutra le
kantoor van Nederland"

De

Waalrese gemeenteraad

stemt op

5

april over het voorloPig

ontwefp, de definitieve versie
volgt een maand later. In september vair dit jaar moet de bouw be-

ginnen'

