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Meerdere mensen uit Geleen en omstreken hebben ons aangesproken over de Hanenhof omdat er 
onduidelijkheid is omtrent de toekomst en de consequenties die dat voor hun als gebruikers heeft.
Daarom dat wij de volgende vragen voor u hebben aansluitend op en refererend aan door u aan dhr Raven in 
brief dd 13 april 2017 met uw kenmerk 1918966 gegeven antwoorden

1) In uw antwoord op vraag 1 gaf u aan dat er een geluidslek in de Hanenhof is ondanks dat deze conform 
bouwplan gebouwd werd en dat de praktijk is dat een of meerdere deuren tegenlijk openstaan terwijl die 
geacht werden dicht te zijn.

a. Bent u het met ons eens dat hier sprake is van een constructiefout doordat degenen die de 
Hanenhof bouwden onvoldoende praktijkervaring inbrachten in het project?

b. Wie was verantwoordelijk voor het geluiddicht zijn van de Hanenhof?
c. Wie controleerde namens de gemeente dat het bouwplan voldeed aan eisen die in de praktijk aan 

geluiddichtheid gesteld moeten worden?
d. Gezien de consequenties, o.a. financieel, rijst de vraag of deze verantwoordelijke aanspreekbaar is 

op de gemaakte fout
e. Wat heeft de gemeente gedaan, cq gaat de gemeente doen, om de schade op de 

verantwoordelijke te verhalen?
2) De kosten voor het geluiddicht maken van de Hanenhof bedragen volgens uw antwoord op vraag 2 € 

400000.
a. Bent u het met ons eens dat het jarenlang laten voortbestaan van dit geluidlek de gemeente veel 

geld, activiteiten en bezoekers heeft gekost?
b. Zelfs zo veel dat die € 400000 eigenlijk al lang zouden zijn terugverdiend, materieel en 

immaterieel?
c. Dat we daaruit moeten leren en zo snel mogelijk dat geluidlek alsnog moeten dichten?
d. Is er momenteel of was er de afgelopen 5 jaar geld gereserveerd voor aanpak van de Hanenhof?

Zo ja, hoeveel was er en hoeveel is er beschikbaar?
3) In uw antwoord op vraag 4 gaf u aan dat Aldi en Albert Heijn aangaven dat de Hanenhof ongeschikt is voor 

vestiging van een supermarkt maar dat zij nog steeds openstaan voor vestiging in de nabijheid van de 
Hanenhof. Hoe staat het met plannen, onderzoeken en overleggen dienaangaande?

4) In uw antwoord op vraag 7 gaf u aan dat het een misvatting is dat de gemeente als zodanig op zoek is naar 
een alternatief voor de Hanenhof maar serieus naar voordoende kansen kijkt. Hebben zich in de tussentijd 
nog kansen voorgedaan en zo ja : welke en wat is de status daarvan?

5) Hebben zich exploitanten gemeld? Zo ja, heeft u gespreken met hun gevoerd?



6) Is er reeds een nieuwe exploitant voor de Hanenhof gevonden?
7) Meerdere verenigingen en organisaties moeten binnen zeer korte tijd beslissen waar zij hun activiteiten, 

al dan niet jaarlijks, gaan houden. Daarom willen velen weten wanneer de Hanenhof weer beschikbaar is 
voor activiteiten?

8) Zoals bekend zijn de besprekingen met Jan Smeets Producties BV afgeketst.
Zijn deze besprekingen afgeketst op financiële gronden?

a. Zo ja, over welke gemeentelijke bijdrage praten we?
b. Zo nee, waarop zijn de besprekingen afgeketst?
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