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In februari 2018 heeft de raad op voorstel van het College een besluit genomen ten aanzien van het
Initiatief Herpt Dorpshuis Herpt 2.0. In het raadsvoorstel werd min of meer gesteld dat er een deadline
lag ten aanzien van de aankoop van de kerk door de stichting die liep tot februari 2018. Daarna zou de
kerk weer beschikbaar zijn voor openbare verkoop.
Dat alles vormde reden om het voorstel te behandelen in de raadsvergadering van februari 2018.
Sindsdien is het stil gebleven vanuit het College ten aanzien van ontwikkelingen meet betrekking tot
Initiatief Herpt Dorpshuis 2.0.
Recentelijk vernamen wij echter dat de optie tot aankoop niet is gelicht door de stichting. Dat vormt
voor ons aanleiding tot de volgende vragen:
1.

Waarom is de raad niet geInformeerd over de laatste ontwikkelingen?

2.

Wanneer wordt de raad geInformeerd over de huidige stand van zaken met betrekking tot
voornoemd initiatief?

3.

Wat is de reden voor het feit dat de kerk nog niet is aangekocht?

4.

Wat is de consequentie van het niet (tot nu toe) aankopen van de kerk voor het initiatief in zijn
geheel?

5.

Verkeert het Initiatief Herpt Dorpshuis 2.0 nu in dezelfde situatie als de CCH (Vesting Heusden)
die ook naarstig op zoek is naar huisvesting en ook een burgerinitiatief aan het ontwikkelen is?

6.

Krijgt CCH dezelfde ondersteuning vanuit het ambtelijk apparaat van de gemeente als Initiatief
Herpt Dorpshuis 2.0? Zo neen, waarom niet?
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