Vragen leden Dings, Steenmetz en Verheijen (allen VVD) aan het college van Burgemeesters en Wethouders inzake een mogelijke verkoop van Kloostercomplex Abdij Ulingsheide.
1. Bent u bekend met de berichten in de media omtrent de verkoop van het Trappistenklooster in Tegelen? (De Limburger, 1 augustus 2019).
2. Is er vanuit de gemeente ambtelijk of bestuurlijk contact geweest met de Stichting Emmaus Feniks of de Stichting Beheer Onroerende Zaken van Emmaus Feniks (BOEF) over deze voorgenomen verkoop? Welke delen van het complex betreft dit?
3. Op welke wijze zal het behoud en de toegankelijkheid van het Rijksmonument
Abdij Ulingsheide (Rijksmonument nummer: 524698) worden gewaarborgd in dit
proces?
4. Het jaarverslag 2017 van BOEF is opgenomen dat er beging 2018 door zowel provincie als gemeente subsidies zijn toegezegd. Zijn er in de afgelopen jaren vanuit de gemeente Venlo daadwerkelijk subsidies verstrekt aan eerdergenoemde
Stichtingen?
5. Zo ja, wanneer zijn deze subsidies verstrekt, ten behoeven van welke investeringen in (delen van) het complex zijn deze verstrekt en wat is de hoogte van
deze subsidies?
6. Indien de subsidies zijn verstrekt, hoe verhoudt zich dit tot een mogelijke verkoop van (delen van) het onroerend goed?
7. In de mediaberichten zien we verschillende mogelijke bestemmingen in de toekomst voor de te verkopen gebouwen. Is er met een van bovenstaande Stichtingen of met een potentiële koper inmiddels gesproken over een toekomstige bestemmingen? Zo ja, kunt u ons hiervan het gespreksverslag c.q. afschriften van
correspondentie daaromtrent doen toekomen?
8. Is er gesproken over de huisvesting van arbeidsmigranten in of op dit complex?
Zo ja, hoe verhoudt zich dit tot het eerder vastgestelde beleidskader Arbeidsmigranten? Zo nee, hoe kijkt u aan tegen een mogelijke huisvesting van arbeidsmigranten op dit complex? Op welke wijze bent u voornemens de omgeving, de
gemeenteraad en andere belanghebbenden hierbij te betrekken?
9. Bent u bereid de gemeenteraad tijdig op de hoogte te stellen van eventuele
ontwikkelingen in dit dossier die de belangen van de gemeente raken?
Graag zien we de beantwoording op een zo kort mogelijke termijn tegemoet.
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