
Overdracht gemeentehuis
 
Raad moet nog geduld hebben
 
NAALDWIJK
De Groene Schakel draagt
vandaag de sleutel van het nieuwe
gemeentehuis officieel over, maar
de raad kan er voorlopig nog niet
terecht.

RIEN VAN DEN ANKER

De Westlandse gemeenteraad blijft
langer in 's-Gravenzande. Het
nieuwe gemeentehuis in Naaldwijk
wordt op maandag 28 augustus in
gebruik genomen, maar de
raadsleden blijven zeker tot en met
26 september bijeenkomen op de
oude locatie in 's-Gravenzande. De
officiële opening van het nieuwe
Huis van de Gemeenschap aan de
Naaldwijkse Verdilaan is op 27
september tijdens een bijzondere
raadsvergadering.

Wethouder Bram Meijer spreekt
niet van een vertraging, maar van
een praktische oplossing. ,,Op
deze manier hebben we ook in
Naaldwijk iets meer lucht voor
kleine aanpassingen.''

Het betekent dat de laatste
algemene raadsvergadering in 's-
Gravenzande nu op 12 september
is. Later zijn er alleen nog
commissievergaderingen. Heikel
punt wordt wel de verhuizing van
de raadszetels naar Naaldwijk,
aangezien daar nu niet veel tijd
meer voor is. Deze dure zetels
moeten wat de politiek betreft mee,
aangezien ze nog niet zo oud zijn
en dus nog wel even meekunnen.

Ter voorbereiding was er afgelopen
week alvast een soort
verhuisoefening. 's Ochtends
werden de zetels ingeladen en 's
avonds werden ze weer naar hun
oude plek teruggebracht. Dat
moest wel, omdat ze morgen nog
nodig zijn in het Breeje Durp.

Vandaag draagt bouwconsortium
De Groene Schakel de sleutel van
het nieuwe gemeentehuis formeel
over aan de gemeente. Aansluitend

volgen acht weken van
proefdraaien. Onder meer zullen de
eigen ict-voorzieningen worden
geïnstalleerd. Ook wordt bekeken
of alle dienstverlenings- en
organisatieprocessen goed lopen.

De gemeenteraadsleden worden
donderdag rondgeleid in hun
nieuwe werkonderkomen.
Halverwege september is er een
speciale 'preview' voor
omwonenden van de Verdilaan en
de Laan van de Glazen Stad, waar
het ambtenarenkantoor komt.

Op vrijdag 29 en zaterdag 30
september zijn er open dagen.
Deze zijn bedoeld voor inwoners,
ondernemers, maatschappelijke
organisaties, medewerkers en
partijen die betrokken zijn geweest
bij de totstandkoming van de
nieuwbouw.
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