
Oud gemeentehuis 
Bingelrade te koop 
BINGELRADE - Het voormalige 
gemeentehuis van Bingelrade 
wordt door het gemeentebestuur 
Onderbanken te koop aangeboden. 
Althans zo luidt het voorstel aan 
de gemeenteraad, die daarover 
volgende week donderdag zal be
slissen. 

Het pand Dorpsstraat 83 was tot aan 
de herindeling in gebruik als ge
meentehuis en als gebouw van het 
Groene Kruis. Na de herindeling is· 
in het gemeentehuis nog een tijd
lang het Bureau Welzijn van Onder
banken gehuisvest geweest. Maar 
deze afdeling is nu verhuisd naar de 
afdeling Algemene Zaken in Schin
veld. 

Het gedeelte van het Groene Kruis 
blijft voor dit doel bestemd. Het an
dere deel van het pand is te koop. 

Taxateur Beugels uit Oirsbeek heeft 
een schatting gemaakt wat het pand 
kan gaan opbrengen. Inwoners van 
Bingelrade, Jabeek, Merkelbeek en 
Schinveld kunnen nu een bod in 
een gesloten enveloppe insturen· 
aan het gemeentebestuur. Mochten 
hierbij gelijke bedragen uit de bus 
komen dan zal het voormalige ge
meentehuis in  eerste instantie aan 
een inwoner van Bingelrade wor
den verkocht. Mochten twee inwo
ners van Bingelrade hetzelfde be
drag bieden, dat voor het college ac
ceptabel is, dan zal het lot beslissen. 

• Het voormalige gemeentehuis van Bingelrade, binnenkort ·te koop voor mensen van de ge
meente Onderbanken
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