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-- 
Geachte raadsleden, 
 
Dinsdagavond was in de raad aan de orde het onderhandelingsproces voor de 
locatie van het nieuwe stadskantoor. Met het oog daarop heeft de heer 
Busscher van NSI (eigenaar huidige stadskantoor)bijgevoegde brief gestuurd, 
gedateerd op vrijdag 1 juli. Deze is maandag 4 juli bij de gemeente 
geregistreerd en verder verspreid. Zoals u kunt zien, is deze brief gericht 
aan mevrouw Bruls, de algemeen directeur, en cc verzonden aan college en 
raad. We moeten er van uitgaan dat het cc exemplaar voor de raad in de loop 
van dinsdag de griffie heeft bereikt. In alle drukte en gezien de "cc 
status" van de brief is deze bij ons helaas onopgemerkt blijven liggen. 
 
Inhoudelijk is deze wel dinsdagavond impliciet aan de orde geweest gelet op 
het raadsvoorstel en gelet op de nadere uitleg van de wethouder waarom niet 
wordt gekozen voor een gerenoveerd stadskantoor.In het raadsvoorstel is 
onder argumenten aangegeven wat het programma van eisen is van de gemeente 
t.a.v. van de nieuwe huisvesting: 
 
"1.2    Nieuwbouw kan het beste voldoen aan het beoogde programma van eisen 
voor de huisvesting. Een zeer belangrijk criterium is dat het eerder door de raad vastgestelde 
programma van eisen min of meer alleen mogelijk is in een nieuw te bouwen 
kantoor. Het vraagt namelijk meer grote ruimten met een flexibele indeling. 
Oudere gebouwen zijn niet of nauwelijks hieraan aan te passen. Verbouwen van 
het bestaande gebouw is derhalve de laatste variant die moet worden 
uitgewerkt en alleen als alle andere opties niet haalbaar blijken te zijn. 
 
1.3     Het huidige casco van het stadskantoor kan als basis dienen voor 
andere functie Het casco van het huidige stadskantoor is minder geschikt voor een 
kantoorfunctie vanuit de optiek "nieuwe werken" Daarbij is een horizon-tale 
geaardheid qua opzet van het gebouw wenselijk. Het huidige stadskantoor 
heeft voor een groot deel een verticale structuur. Van oorsprong is het meer 
een winkel/hotel structuur. In die oorsprong ligt daarmee ook een basis voor 
de herontwikkeling van dit gebouw namelijk in de hotel en winkelfunctie. Wij 
denken daarbij meer aan een themati-sche benadering van designhotel met 
bijpassende designwinkels. In deze variant zal het oorspronkelijk gehanteerde maximaal 
volume detailhandel Schinkelkwadrant afnemen. Dit volume zal worden geëxpli-citeerd 
in het onderhandelingsresultaat en (deels) verplaatst worden naar Geleenstraat." 
 
Met vriendelijke groet uit Heerlen, 
 
Peter Janssen 
medewerker bureau griffie 


