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KASTEEL CToekomstig juweel voor Europa'

Enthousiasme
over komst
van aarb urs
• Raad Gernert: 'ICC moet weer
binnenboord gehaald worden'.
• Ook Stichting Schoorswinkel
in beginsel positief over plan
nen Arjan van Dijk Groep.
• Voor zeven negende deel blijft
de gerneente eigenaar van het
kasteel in Gernert.
door Wim Poels
CEMERT·BAKEL - Raadslid Anke van

Extel (CDA) sprak van een toekom
stig juweel voor Europa. "We moe
ten blind zijn als we hier ruet met
zijn allen achter man. We komen
echt op de kaart", vond PvdA'er
Jeanine van Croonenburg. ZeliS de
kritische Lokaal Realisten spraken
van een schitterende variant.
Met een unaniem enthousiasme
ging de gemeenteraad van Ge
rnert-Bakel donderdagavond ak
koord met een intentieovereen
komst russen gemeente eo kandi
daat-exploitant van het Gemertse
kasteel
Jaarbeurs
Catering
Service/ Arjan van Dijk Groep. Ze
mogen hun pJannen tot het om
bouwen van het kasteel tot een
congrescentrum en hotel-restau
rem verder uitwerken .
"We juichen aJ voor de fmish,
maar ik ben ervan overruigd dat
we dat straks nog doen", aldus een
optimistische wethouder Ha.rrie
Verkampen. Hel plan van Jaar
beurs voldoet volgens de ldad aan
aile eisen die ze gesteld beeft. Zo
blijft de gemeente voor zeven ne
gende deel eigenaar van het kas
teel en houdr ze als verhuUTder de
touwtjes in handen. Het behoud
van de cultuurhistorische waarden

en het openbaar groen zouden
daarmee gegarandeerd zijn.
De raad vindt wel dat het college
er aJles aan moet doen om het In
ternationaal Cooperatief Centrum
(ICC) weer binnenboord te haJen.
Die organisatie zette onlangs haar
plannen in de ijskast, onder meer
omdat ze vindr dat de gemeente
zich niet aan afspraken houdt. Op
baar beutt steLt die dat een verdere
uitwer1dng van de plannen van
ICC, samen met Atlant Groep, te
lang op zich Iiet wachten. Op vra
gen van LokaaJ Realist Ton Vogels
antwoordde Verkampen dar er
wel degelijk deadlines zijo opge
Jegd en hij zal die stukken overleg
gen. Verder wilde hij nier op de
kwestie ingaan. "ledereen mag
v~~r zichzelfuionaken hoe her zit,
maar ik doe een uitdrukkelijke
handreiking aan ICC." Een fman
dele onderbouwing van het hele
plan is er nog niet. Die wordt pas
aan de raad voorgelegd aJs aUes ver
der is uitgewerkt. De polind bena
drukten dat de gemeente ma..'<i
maaJ vijf miljoen onre[Jdabel in
het kasteel mag investeren en dar
de bevolking er niets van merkt.
Mochten er meerkosten zijn, dan
worden die verrekend in de exploi
tane.
Namens de Stichting Schoorswin
kel en Omgeving liet inspreker Jan
van Hoof weten in beginsel posi
tief tege[Jover de plannen staat. Ze
zijn echter [Jog zo vaag dar ze voor
al vragen oproepen en hij kreeg
'een deja-vu'. Drie jaar geleden pre
senteerde Vesteda plannen. Die
zijn aJ lang van tafel. De stichting
mist nog aJtijd cen totaalplan en
blijft regen parkeren in de om
muurde ruin.

