tekst uit Groesbeeks Weekblad d.d. 1 september 2009
Zoals bekend is de Werkgroep Milieubeheer Groesbeek groot tegenstander van nieuwbouw
van de Rabobank aan de Kerkstraat. Het gebouw krijgt twee bouwlagen en moet maar liefst
70 meter lang worden. Daarmee beslaat het 60% van de groenstrook. De WMG vindt dat dit
bouwplan een veel te grote inbreuk maakt op de omgeving met o.a. de monumentale kerk. Het
karakter van het centrum van Groesbeek dreigt onherstelbaar te worden aangetast. Bij de
totstandkoming van de centrumplannen in 2001 is afgesproken dat er voor deze locatie
("dorpspark") een studie naar een horecafunctie zou worden gedaan. Die studie kwam er niet,
in plaats daarvan een bankgebouw. De keuze daarvoor is enkele jaren geleden gemaakt,
omdat er toen nergens anders in het centrum een plek te vinden was voor de bank. Daar is
inmiddels verandering in gekomen. De geplande woningbouw op het voormalige Zomaterrein is voor onbepaalde tijd van de baan vanwege het instorten van de woningmarkt.
Daarmee is er een goede alternatieve plek voor de Rabobank ontstaan. Bankdirecteur Berben
heeft in een overleg met de WMG laten weten niet perse vast te zitten aan de locatie
Kerkstraat. Ook hij vindt de plek mooier zonder bankgebouw. De smalle, langgerekte vorm
van het gebouw was niet zijn eerste keuze. Als de kosten die de bank tot nu toe gemaakt heeft,
worden vergoed, heeft hij geen probleem met een andere plek in het centrum.
In een gesprek met wethouder Thijssen bleek dat de gemeente vooralsnog vasthoudt aan de
locatie Kerkstraat, niet omdat die plek er mooier of beter van wordt, maar omdat men nu
eenmaal die keuze heeft gemaakt en de weg naar realisatie ervan heeft ingeslagen. Dus omdat
er al een hele procedure in gang is gezet, wordt Groesbeek straks opgezadeld met een
onpraktisch bankgebouw op een verkeerde plek. De WMG vindt: Beter ten halve gekeerd dan
ten hele gedwaald. Het contract tussen de gemeente en de Rabobank over de Kerkstraatlocatie
loopt op 2 januari 2010 af, indien er dan nog geen onherroepelijke bouwvergunning ligt en die
ligt er momenteel niet vanwege de bezwaren van de WMG. Dan zijn partijen niet meer aan
elkaar gebonden en ligt alles weer open.
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