
VragenuurtJe over
nevenfuncties en

fraude ambtenaren
Door onze verslaggever

NIJMEGEN - De N[imeegse ge-

meenteraad houdt vanavond (19.00

uur) voor het eerst een Proef met

eelr vragenuurtje over actuele on-

derwerpen die binnen de gemeen-

te speien. Aan de orde komen

ondei meer de vele nevenfuncties
van burgemeester D'Hondt, dq Pu-

blicatieíover de vermeende fraude

door Niimeegse ambtenaren (zie

ook eldörs oP deze Pagina) en de

problemen van turnclub Hazen-

kamp.

Het vragenuurtie is een e:rPeri-

ment orÍv de raadsleden de kans te
bieden sneller antwoord te kriigen
oo tal van brandende kwesties en

nàt aebat in de raad te verlevendi-
gen. Normaal kan een raadslid

schriftel[ik vragen indienen en dan

komt het antwoord Pas na zes

weken. Voor dit wagenuur kan de

lTaag een dan van te voren worden

ingediend.

De PvdA grllpt de gelegenheid aan

om uitleg te lragen aan de burge-

meester over ziin vele nevenfunc-
tíes. Volsens eèn bericht in NRC

HandehËlad bekleedt D'Hondt in
totaal een dertigtal nevenfuncties
en de PvdA wil nu dat de burge-

meester een indicatie geeft van de

verhouding van de tiidsbesteding
tussen dà hoofdfunctie (burge-

meester) en de nevenfuncties.
Ook het CDA heeft een waag aan

de burgemeester, Deze Part[i wil
meer ieten over de onrust die

binnen het gemeentel[ik aPParaat
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de burgemeester over enkele frau-

dezakeir binnen het ambteliik aP-

naraat.
Verder kaart deze partii de proble-

men aan die er binnenkort dreigen

voor sportclub HazenkamP. Deze

verenifing huurt nu een zaal van

een bidrilf aan de Ploegstraat
(Landbouwbuurt), maar de onder-

nemins heeft de huur oPgezegd

omdat zii zelf alle ruimte nodig

heeft. Hrit bedr[if heeft echter al

enkele malen laten weten dat het
wil wil verhuizen zodat de turnver-
eniqinq Hazenkamp kan bl[iven zit-
tenlttét nrobleem is echter dat de

semeentè niet echt meewerkt aan

öen verplaatsing, zo stelt het CDA'

Er is orienigheid over de Pr[is van

de nieuwe locatie.
.AIs hiervoor geen oplossing komt'
ötaan de leden van HazenkamP

strals oP straat' De gemeente zal

dan vooi een nieuwe accommoda-

tie moeten zorgen. En dat kost de '

semeente zeker anderhalf mi[ioen

[ulden", aldus CDA-voorman Jan
Ítrilsseí, die ervan overtuigd is dat
de gemeente er verstandigel aan

doe[ snel tot overeenstemming te
komen met het bedriif over een

verhuizing.

Gemeente zoekt naar
oplossing vobr sporthal
turnclub Hazenkamp
Door onze verslaggever

NIJMEGEN - Het dagelijks bestuur van de stad voelt zich ,moreel

verplicht' een goede oplossing te vinden voor de problemen van
sportvereniging Hazenkamp. Het college wil alles op alles zetten
om te voorkomen dat de club, die sport in een bedr[jfshal aan de
Ploegstraat, volgendjaar op straat kómt te staan.

Daarvoor is het nodig dat de ge-
meente een oplossing vindt voor de
ruimtenood van de eigenaar van de
hal waar de Hazenkamp sport. De
eigenaar gebruikt een deel van de
hal nog steeds als bedrijfsruimte
en heeft de huur opgezegd, omdat
hij zelf alle ruimte nodig heeft. Het
bedrijf zou wel willen verhuizen
zodat Hazenkamp kan blijven zit-
ten, maar de eigenaar kan het niet
eens worden met de gemeente over
de prijs van een nieuw terrein
elders in de stad. Nijmegen zou te
veel geld \ragen.
CDA-fractievoorzitter Jan Thijssen
die gisteren tijdens het wagenuur-
tje in de raad de kwestie aan de
orde stelde, heeft het idee dat de
ambtelijke diensten in deze kwes-
tie langs elkaar heen werken. En
dat bevordert het vinden van een
oplossing niet. Als sportclub Ha-
zenkamp niet kan blijven zitten,
zal de gemeente een nieuwe hal
moeten bouwen en dat kost een
bedrag van ruim anderhalf miljoen

gulden. ,,Waarom dan niet goed
samenwerken om het bedrijf van
een goede nieuwe en betaalbare
locatie te voorzien", zo woeg Thijs-
sen.

Last
Hij kreeg echter van de wethou-
ders te horen dat er wel degelijk
samengewerkt wordt tussen alle
ambtelijke diensten. Aangekondigd
werd dat de gemeente opnieuw
met het bedrijf zal gaan praten
over een verplaatsing. Maar wet-
houder Hompe liet weten dat er
een financieel probleem is. Er ligt
een gat van meer dan een ton.
,,Misschien moeten we straks wa-
gen 'politiek wat heeft u er voor
over'." Thijssen wees de wethouder
erop dat er wellicht nog geld te
vinden is in het potje voor het
verplaatsen van milieu-onwiende-
lijke bedrijven. ,,We kunnen dat
gerust inzetten, want de buurt
heeft last van het vele bedriifsver-
keer."
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