
 

 Formulier schriftelijke vragen raadslid aan college of burgemeester 
 

Schriftelijke vragen van een raadslid aan het college of de burgemeester ingevolge artikel 33 

van het Reglement van orde van de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad 

 

Naam indiener: R. Meyer 

Fractie: SP 

Postadres: LTM-weg 31, 6412 BP Heerlen 

Datum: 9 juli 2017 

Onderwerp: Maankwartier 

Vraag/vragen: 1. Is het juist dat de gemeente geen formele positie in het zogenaamde 

zakelijke geschil heeft? 
 

2. Deelt u de opvatting dat er aldus geen cent gemeenschapsgeld- ook niet uit 

het bestaande budget- wordt geïnvesteerd in het oplossen van deze kwestie?  

 

3. Deelt u de opvatting van de raad dat het Maankwartier het überhaupt met 

het bestaande budget moet doen? 

 

4. Is het juist dat Kindermann eigendom verschaft heeft om daarna van het 

blokkeren van voortgang te profiteren? 

Zo nee, wat dan wel? Zo ja, wat doet Kindermann precies? 

 

5. Is het juist dat Kindermann nu van het eigendom af wil voor een veel hogere 

prijs?  

 

6. Is het juist dat Kindermann daarmee gespeculeerd heeft op de noodzaak bij 

Weller en Jongen tot doorbouwen èn het daardoor niet (kunnen) starten van 

een langdurige juridische procedure en Kindermann uit dat geheel nu een 

financieel slaatje probeert te slaan?  

 

7. Verwacht u vertraging voor het Maankwartier in z'n geheel? Zo nee, waarom 

niet? Zo ja, hoe lang? 

 

 

 

Art. 33 



 

8. Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat een woningcorporatie- ook al is dat 

met de commerciële tak- zich zo met de rug tegen de muur heeft laten duwen? 

Waar ging het mis?  

 

9. Hoe komt de commerciële tak van Weller aan z'n inkomsten? Welk deel 

vloeit- direct of indirect- voort uit sociale woningbouw? 

 

10. Bent u bereid om dergelijke boeven, d.w.z. vastgoedspeculanten die 

bewust ten koste van de gemeenschap rijker proberen te worden o.a. 

publicitair op te jagen?  

 

11. Bent u bereid uw contacten in Nederland en Duitsland aan te wenden om 

overheden en anderen te waarschuwen voor deze schaamteloze vastgoedspe-

culanten?  

 

 

Toelichting op 

vraag/vragen: 

Bouwbedrijf Jongen heeft kennelijk het retentierecht toegepast op het te 

bouwen hotel-deel van het Maankwartier. Opdrachtgever blokkeert kennelijk de 

voortgang door bewust niet aan de financiële verplichtingen te voldoen. 

De rol van Kindermann heeft veel weg van schaamteloze vastgoedspeculatie 

ten koste van de gemeenschap. Een soort roofkapitalisme op lokale schaal.  

 

(indienen bij griffie@heerlen.nl) 


