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Geachte heer/mevrouwBlezer,
Vraag
Wij verzoeken u het onderzoek en het resultaat van het onderzoek, dat destijds
tussen 23-4-2019 en 23-5-2019 heeft plaatsgevonden, per ommegaande aan ons te
overhandigen?
Bij raadsinformatiebrief van 20 januari 2020 bent u reeds volledig geïnformeerd over het
onderzoek dat heeft plaatsgevonden en de resultaten die dit heeft opgeleverd. Hiermee
was tevens de motie van 28 april 2019 van EML afgehandeld. Voorafgaande aan de
raadsinformatiebrief is tijdens de Beeldvormende vergadering van 8 april 2019 reeds de
stand van zaken van het onderzoek uitvoerig toegelicht en zijn antwoorden gegeven op
de door de raadsfracties gestelde vragen. Vervolgens zijn op 8 mei 2019 de artikel 36
van mevrouw Koene van Groen Links beantwoord. Kortheidshalve verwijzen wij u naar
beide brieven die reeds ontvangen heeft en u nogmaals als bijlagen aantreft.
Voor de goede orde dient wel vermeld te worden dat door de Corona pandemie de
aanpassing van de ruimte in het MFA enige vertraging heeft opgelopen.
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Vraag
Houdt het college er rekening mee dat er nu en in de (nabije) toekomst veel
meer behoefte zal zijn van verenigingsruimte dan voorheen en dat het gebouw aan de
Hoenderstraat hier een rol in zou kunnen spe/en?
De komende tijd zal de 1.5 meter afstand in acht genomen moeten worden. Dit is echter
tijdelijk van aard en geen aanleiding om terug te komen op de besluitvorming ten aanzien
van Hoenderstraat
Heeft het college andere plannen dan nu bekend zijn bij de raad met het
Vraag
gebouw? Zo ja, welke?
Wij hebben geen andere plannen dan die in de begroting 2020 vermeld staan. Het
voornemen is nog steeds om een deel van de vastgoedportefeuille, waaronder ook het
pand Hoenderstraat 2b in Margraten, versneld af te stoten.
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Wij vertrouwen erop u hiermee votdoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,
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