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Openbare besluitenlijst Collegevergadering 19-1-2016 
 

Aanwezig: 
 

Akkermans, D.A.M.  (Burgemeester) 
Custers, Mr. J.E.M.  (Wethouder) 
Willems, J.W.  (Wethouder) 
Bisscheroux, J.W.P.M.  (Wethouder) 
Opreij, Drs. A.M.M.H.  (Wethouder) 
Jacobs, Drs. G.J.M.  (Wethouder) 
Severeijns, M.F.M.E. (Secretaris) 



 

 

Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda collegevergadering 
19-1-2016. 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 12-1-2016. 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Legalisatie recreatieruimte met balkon. Af te wijken van het advies van de  
monumentencommissie en de  
omgevingsvergunning af te handelen. 

Conform advies. 

4 Nacalculatie diverse rioolprojecten IBOR * Instemmen met de nacalculatie van de 
projecten: 

  * I722080 Deelvervanging riolering Eijkerstraat; 
  * I722141 Renovatie pompinstallaties 2011; 
  * I722142 Rioolrenovaties en reparaties 2011; 
  * I722143 Rioolrenovaties en reparaties 2012; 
  * I722145 Renovatie pompinstallaties 2012-

2013; 
  * I722152 Rioolreparaties 2013; 
  * I722157 Aansluiten Landgoed Heerdeberg op 

openbare voorzieningen. 
  
 
 
  * Tekort ad.46.318 op het project I722157 

aansluiten Landgoed Heerdeberg op openbare 
voorzieningen te dekken uit het GRP, cf. 
bijgaand kredietbesluit 2016-004. 

Conform advies. 



 

 

Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

5 Opleggen last onder dwangsom, 
handelen in strijd met het 
bestemmingsplan, Honthem 17 te 
Margraten. 

Handhavend optreden middels het  
opleggen van een last onder dwangsom. 

Conform advies. 

6 Bijdrage aan tijdelijk kunstproject 
Hoogcruts van Jonathan Wanders. 
 

Een bijdrage van €800 verlenen aan het 
tijdelijke kunstproject bij Hoogcruts van  
Jonathan Wanders.  

Conform advies. 

7  Tweede uitstel uitvoeringsperiode 
geluidsaneringsproject ISV3. 

Instemmen met het opvoeren van het  
restant van de A-lijstwoningen binnen de  
bestaande opdracht. 

Conform advies. 

8 Voorliggend plan Stationsplein 13, 
Eijsden. 

1. In principe medewerking verlenen aan het 
voorliggend plan, Stationsplein 13 te Eijsden, 
en 

2. indien aan alle voorwaarden wordt voldaan, 
het wijzigingsplan in procedure brengen. 

 

Conform advies. 

9 Opleggen last onder dwangsom, 
aanlegvergunningplicht inzake uitweg 
Dorpsstraat ong. te Eckelrade. 

Handhavend optreden ten aanzien van  
het aanbrengen van verhardingen zonder  
een door het college verleende  
vergunning. 

Conform advies. 

10 Besluit op bezwaar inzake 
omgevingsvergunning voor het 
restaureren van de tuinmuren, de 
gloriette en het tuinhuis van Hoogcruts 
47 Noorbeek. 

Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te  
verklaren. 

Conform advies. 



 

 

Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

11 Besluiten op bezwaar inzake de 
omgevingsvergunning voor het 
bouwen/plaatsen van een woningark in 
het water op het perceel Kasteellaan 13 
te Eijsden. 

Het bezwaarschrift van bezwaarmaker 1  
ontvankelijk doch ongegrond te verklaren. 
Het bezwaarschrift van bezwaarmaker 2 
niet-ontvankelijk te verklaren. 

Conform advies. 

12 Het plaatsen van dakpanplaten op het 
perceel Dorpsstraat 50A te Mheer. 

Medewerking verlenen aan het plaatsen  
van dakpanplaten in afwijking van het  
advies van de monumentencommissie. 

Conform advies. 

13 Ontwikkeling Mheerderweg 46 Banholt. Instemmen met de genoemde voorwaarden en  
de initiatiefnemer hierover berichten. 

Conform advies, met dien verstande dat in de 
brief naar de initiatiefnemer tevens de 
voorwaarde wordt opgenomen dat de loods 
àchter de woning moet worden gesitueerd en 
niet zichtbaar vanaf de openbare weg. 

14 Ontheffing lijst waardevolle en 
monumentale bomen mergellandroute. 

Ontheffing verlenen van de lijst waardevolle en  
monumentale bomen om het kappen van 125  
waardevolle en monumentale bomen mogelijk te  
maken voor de optimalisatie van de  
verkeersveiligheid op de Mergellandroute binnen 
de vermelde herplant- en compensatieplicht. 

Conform advies. 

 
 
 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 26-1-2016 
 
           Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
           De secretaris,         De burgemeester, 
 
 
 
           Mathea Severeijns       Dieudonné Akkermans 
 


