
      

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 8-3-2016 
 

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 8-3-2016 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 1-3-2016 

Vaststellen. 
 

Conform advies, mits twee wijzigingen worden 
doorgevoerd: 
- agendapunt 8 is conform advies, echter met 

dien verstande dat eerst wordt onderzocht of 
de eigendomsverhouding effect heeft op de 
voorzien-baarheid  en daarmee het verzoek 
om planschade.  

- agendapunt 9 is aangehouden, met de 
aantekening dat voordat het college een 
besluit neemt inzake handhaving, een 
gesprek zal plaatsvinden tussen de 
initiatiefnemer en de burgemeester.  

 

3 Inrichting openbare 
buitenruimte Oos Heim 
Margraten 

1. Inrichting openbare buitenruimte bij Oos 
Heim, Clermontstraat 10 te Margraten voor 
rekening van de gemeente Eijsden-
Margraten; 

2. De kosten ad € 15.375 ten laste te brengen 
van project Herontwikkeling Kern Margraten; 

3. Stichting Oos Heim te berichten conform 
bijgevoegde brief. 

1. Conform advies 
2. Conform advies 
3. Conform advies, met dien  
    verstande dat de brief wordt  
    aangepast met de mede- 
    deling dat wij toezicht  zullen 
    houden. 

4 Verzoek tot vestiging 
kapsalon in winkelcentrum 
Eijsden 

Rialto Vastgoed BV mededelen dat geen  
medewerking wordt verleend aan het  
vestigen van een kapsalon in  
winkelcentrum Eijsden. 

Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

5 Art. 40 vraag inz. 
Bezienswaardigheid van 
cultureel erfgoed 
(waterputmonumenten) 

Akkoord gaan met de beantwoording van 
de vraag inzake de bezienswaardigheid  
van cultureel erfgoed middels bijgaande  
conceptbrief. 

Conform advies. 

6 Station Eijsden P+R 
 

1. Instemmen met schetsontwerp stationsplein 
terreininrichting 

2. Krediet van € 200.000 netto beschikbaar 
stellen, zie bijlage 157730. 

1. Conform advies, met dien verstande dat 
informatieborden geclusterd dienen te worden 
aan de voorzijde van het stationsgebouw; 
2. Conform advies. 

7 Bestuursovereenkomst 
Regionale afspraken Zuid-
Limburg 

1. Instemmen met bijgevoegd concept 
schrijven aan Gedeputeerde Staten van 
Limburg inzake de Bestuurs-overeenkomst 
Regionale Afspraken Zuid-Limburg; 

2. De gemeenteraad middels bijgevoegde 
raadsinformatiebrief informeren over de 
bestuurs-overeenkomst en uw reactie en 
de raad vragen om zijn gevoelen ten 
aanzien van deze bestuursovereen-komst 
aan uw college kenbaar te maken; 

3. Nadat de raad zijn gevoelen heeft kenbaar 
gemaakt bijgevoegd concept schrijven 
hierop aanpassen en toezenden aan 
Gedeputeerde Staten; 

4. Wethouder Custers mandateren om 
uiterlijk 31 maart 2016 namens uw college 
de bestuursovereenkomst te 
ondertekenen, onder het voorbehoud dat 
Gedeputeerde Staten instemmen met de 
voorwaarden zoals benoemd in het 
schrijven aan Gedeputeerde Staten 

1. Conform advies, mits enkele tekstuele 
wijzigingen worden doorgevoerd 

2. Conform advies 
3. Conform advies 
4. Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

8 Verbeteren verkeers-
veiligheid voormalige N593, 
Mergellandroute 

Vanaf 9 maart overgaan tot het noodzakelijk 
kappen van de bomen langs het tracé. 

Conform advies. 

 
 
 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 15-3-2016 
 
           Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
           De secretaris,         De burgemeester, 
 
 
 
           Mathea Severeijns       Dieudonné Akkermans 
 


