
 
Beste mensen,       Waalre, 24 mei 2016. 

 

Recent heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over de ingediende bezwaren ten 

aanzien van de voorgenomen bouw van het Bastion hotel. 

De bezwaren zijn door de Hoge Raad niet gegrond verklaard en met de bouw kan dus 

worden begonnen. 

Met deze uitspraak is een einde gekomen aan een periode van onduidelijkheid, maar 

is daarmee ook een einde gekomen aan uw ontevredenheid ? 

De uitspraak zegt niet meer of minder dan dat de gemeente Waalre dit besluit mag 

nemen en dat zij bij het nemen van dit besluit niet onjuist hebben gehandeld, maar het 

besluit zegt nadrukkelijk niet dat de gemeente Waalre dit besluit had moeten nemen. 

Ze hadden ook een ander besluit kunnen nemen wat dan overigens aan alle regels zou 

moeten hebben voldoen. 

Tussen mogen en moeten zit een wereld van verschil, een wereld die bestaat uit 

wikken en wegen, alternatieven bekijken, met alle belanghebbenden in gesprek gaan 

en hun argumentatie meenemen in het uiteindelijke besluit. 

In dat proces is het huidige College wat ons betreft ernstig tekort geschoten. 

Twee simpele vragen waarop niet echt naar alternatieven is gezocht en men de oren 

enkel en alleen heeft laten hangen naar de belangen en argumenten van de potentiele 

koper. 

1) Kan er op het betreffende perceel anders worden gebouwd dan geschetst waardoor  

    de bezwaren inzake de hoogte kunnen worden weggenomen ? 

2) Wat kan er worden ondernomen om aan de bezwaren inzake de    

     verkeersafhandeling tegemoet te komen ? 

 

Het kan anders als dat de gemeenteraad wordt bevolkt door volksvertegenwoordigers 

die hun rol serieus nemen en niet alleen maar door partijpolitieke belangen hun 

keuzes bepalen en daarmee deze gang van zaken in standhouden. 

Dat is precies wat het CDA, de VVD, de PvdA en D66 gedaan hebben. 

 

Daar heeft u bij de komende gemeenteraadsverkiezingen invloed op door anders te 

gaan stemmen of door te zorgen dat vanuit uw buurt mensen actief worden in een van 

de politieke partijen van Waalre. 
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