CD dl"(zor|

8 D¡CHTBI'

AWB:'Geen risico nemen met raadhuis
door Patrick
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WAAIRE. Waalre mag verder met
de koers die voor het multifunctio-

neel gemeentehuis is uitgezet. De
gemeenteraad stemde gisteravond
in met een nieuwe stap. Het voorlopig ontwerp werd goedgekeurd.

Alleen de fractie van Aalst'V/aalre Belang (AWB) onthield
haar goedkeuring aan het voorstel.

Fractievoorzitter Peter oolbek-

kink gafin ziin eerste reactie

aan

een el¡ploitatie te missen. "Het
ontwerp ziet er goed uiq comPlimenten voor de architect en de
procesleider."

Alleen, vervoþde hij: ,,Het collealtiid een exþloiatieberekening. Maar in dit ge-

ge vraagt aan derden

val kiest het college ervoor ongeremd te gaan bouwen. Wiiwillen
niet meewerken aan nieuwbouw
waarbij alle financiële onderbou-

wing onderbreekt. Wij gaan niet

uiteindelijke standpunt nog even
laten aftrangen van de reactie van
wethouder José van Dijk. Haar ant-

woord luidde dat de gemeente
een budget heeft. ,,Op de exploita-

tie gaan we nu niet gedetailleerd
in. Daar zien we in dit stadium
even van af."

investeren in leegstand."

Dat was niet het antwoord
waar de fractievoorzitter van

oaa

AWB op zat te wachten. ,,Nou, als
dat het antwoord is, dan is dat
voor ons onvoldoende. Een finan-

De fractievoorzitter wilde zijn

Fnctls Aal¡ü"waalrß Belarç
tegen vootîtßl om ln te
stemmen met het voodoflg
ontwclp voor gem€çntdluls

cieel risico nemen zonder exploitatie kan voor ons niet door de beu-

gel."

Tony Liebregls,

Pvd,A,-fractie-

voorzitter, verbaasde zich over de

houding van ziin collega-

eenvoudig",

zei

,,Nr

Oolbekkir

,,Thuis geef ik ook niet zoma
geld uit. U vindt het hier geweld
dat de kosten binnen het bud¡

bliiven.Ikvind dat maar doodnc
maal. Als er een financieel ech
kan ontstaan rond het gemeent

huis, dan moet AWB nu aangev
rcgen te zijn."
-Nan
Zevenhek (ZWra) gaf a
dat de raad al sinds zor4 over e

financiële onderbouwing Pra
en dus ook AWB. Oolbekki
hield vast aan ziin standPu
,,We weten niet of dit op verl:
uitdraait En als u dat zo niet zi
kan ik er ook niks aan doen"

