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Frunpark geen gelopen race
POLITIEK VVD tegen voorstel college Weert om winkelcentrum te laten vallen; CDA weet het nog niet

Het college van B en W van
Weert heeft onlangs besloten
niet te kiezen voor een nieuw
winkelcentrum op Kampers-
hoek-Noord (frunpark). Het is
echter geen uitgemaakte zaak
dat de gemeenteraad dat besluit
zal volgen.

door André Leblanc

WEERT – Het staat nog lang niet
vast dat het frunpark (fun&run) in
Weert niet doorgaat. Dat blijkt uit
een belrondje langs de fracties in
de Weerter gemeenteraad. De ge-
meenteraad neemt op 29 oktober
een besluit; morgen buigt de com-
missie Economische Zaken zich
over de kwestie.

Het college van B en W van
Weert heeft lang geworsteld met
de vraag of er medewerking ver-
leend moest worden aan het initia-
tief van de combinatie Focus/De
Vlier. Onlangs is die knoop doorge-
hakt: alles afwegende kiest het col-
lege voor het opknappen van de
reeds bestaande PDV-locatie in
Weert: Roermondseweg/Moesdijk.
Aangezien bepaald is dat er in
Weert maar plaats is voor één
PDV-locatie, betekent dit automa-
tisch dat het college geen medewer-
king verleent aan de ontwikkeling
van een frunpark, hetgeen immers
een tweede PDV-locatie zou beteke-
nen.

De keuze van het college kan re-
kenen op steun van de PvdA, maar
coalitiepartij VVD is tegen en het
CDA had gisteren zijn standpunt
nog niet bepaald. De liberalen zijn
voorstander van een frunpark, en
dus tegen dit voorstel van het colle-
ge. VVD-fractievoorzitter Bert Lem-
pens liet gisteren desgevraagd we-
ten het college morgen te zullen ad-
viseren het stuk terug te nemen.
„Er moet iets gebeuren met Moes-
dijk, dat is duidelijk, maar dat is
een lange en moeizame weg. Bo-
vendien mis ik de financiële onder-
bouwing.”

Het CDA wil de komende dagen
van beide partijen horen hoe con-
creet de plannen zijn. Woordvoer-
der Guido Gigase: „We willen goed
analyseren wat er nu aan de hand
is. Hoe concreet en reaslistisch zijn
de verschillende plannen, welke
toezeggingen zijn er gedaan, etce-
tera.” Als het CDA zich uiteindelijk
ook uitspreekt vóór het frunpark,
dan komt het er. Maar zelfs als het

CDA dat niet doet en zich achter
het college schaart, is het geen gelo-
pen race. Aangezien ook beide een-
mansfracties (D66 en fractie-Eg-
ging) voorstander van een frun-
park zijn, zal oppositiepartij SP dan
de doorslag moeten geven. Zoals
de zaken er nu voor staan, steunen
de socialisten het collegevoorstel.
Fractievoorzitter Herman Beuvens:
„Wij zijn überhaupt tegenstander

van PDV-locaties. Maar als de keu-
ze gemaakt moet worden tussen
een nieuwe PDV-locatie of het her-
ontwikkelen van een reeds bestaan-
de, dan kiezen we voor het laatste.”

Initiatiefnemer Focus/De Vlier
pleit in een stuk dat afgelopen
weekeinde verstuurd is naar de
Weerter politiek, voor uitstel van
de beslissing tot zomer 2009.

Bedrijventerrein Moesdijk maakt een rommelige indruk, omdat sommige bedrijven met de rug naar de doorgaande weg toe liggen.  foto Peter Schols


