
      

 

Notulen collegevergadering 7-2-2017  
 

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 
7-2-2017 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 31-1-2017. 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Toepassing  parkeerbijdrageregeling 
in relatie tot het principeplan voor de 
realisatie van een B&B op de 1

e
, 2

e
 en 

3
e
 verdieping Diepstraat 44 Eijsden. 

Principe medewerking te verlenen onder  
voorwaarde dat op basis van de  
Beleidslijn Parkeerbijdrage Eijsden- 
Margraten 2013 een bijdrage wordt  
gestort van € 25.000 in het parkeerfonds 
ten behoeve van 5 parkeerplaatsen. 

Conform advies, met dien verstande dat 
- De indiener bij het uiteindelijke plan een 

voorstel moet ontwikkelen voor het laden 
en lossen van bagage door hotelgasten in 
dit kwetsbare gebied. 

- Een tekstuele wijziging in collegevoorstel 
wordt doorgevoerd. 

 

4 Project Banholt 1. Kennis nemen van bijgevoegde 
tekeningen en overige bijlagen; 

2. Krediet beschikbaar stellen conform 
bijgevoegd kredietbesluit 2017-002 

Aangehouden. 

5 1. Concept Realisatieovereenkomst 
Plan de Bongerd Cadier en Keer 

 
 
 
2. Verkoop perceel kadastraal 

bekend als gemeente Cadier en 
Keer, sectie A nr. 4017 , 760 m2 
groot en perceel kadastraal 
bekend als gemeente Cadier en 
Keer, sectie A nr. 4255 (ged.), 

1. Instemmen met de concept 
Realisatieovereenkomst Plan de 
Bongerd Cadier en Keer en deze ter 
ondertekening aanbieden aan Tiabon 
Heusschen Projectontwikkeling BV. 

2. De percelen kadastraal bekend als 
gemeente Cadier en Keer, sectie A nr. 
4017 ter grootte van 760 m2 en nr. 4255 
(ged.) ter grootte van 403 m2 verkopen 
aan Tiabon Heusschen 
Projectontwikkeling B.V. tegen een prijs 

Conform advies. 
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groot 403 m2 
3. Aankoop perceel kadastraal 

bekend als gemeente Cadier en 
Keer, sectie A nr. 4700, groot 92 
m2 

 
4. Overeenkomst Karreweg te Sint 

Geertruid 
 

van € 95.000,-- kosten koper. 
3. Het perceel kadastraal bekend als 

gemeente Cadier en Keer, sectie A nr. 
4700 ter grootte van 92 m2 kopen van 
Heusschen Beheer B.V. tegen een prijs 
van € 1,--, kosten koper. 

4. Instemmen met de Overeenkomst 
Karreweg te Sint Geertruid en deze ter 
ondertekening aanbieden aan 
Heusschen Beheer BV. 

5. Instemmen met verwerking van de 
beschreven financiële effecten in 1e 
Bestuursrapportage 2017 

 
 

6 Geluidsisolatie ISV3 en reconstructie 
Rijksweg/Aan de Fremme 
 

1. Kennis nemen van de in het kader van 
ISV3 uitgevoerde saneringsvoorraad 
alsmede de door provincie Limburg tot 
op heden uitgevoerde sanering in het 
kader van de reconstructie van 
Rijksweg/Aan de Fremme. 

2. De eigenaren van de woningen, die een 
afstandsverklaring hebben ondertekend, 
alsook degenen die weigeren aan de 
sanering mee te werken en de 
eigenaren van de woningen, die 
voldoen aan de akoestische 
normstelling, te berichten dat de 
betrokken woningen van de 
saneringslijst afgeschreven zullen 
worden. 

Conform advies. 

7  Besluit op bezwaar Heiligerweg 
Margraten 

Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te  
Verklaren. 

Conform advies. 
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8 Besluit op bezwaar, Einderweg 17 
Cadier en Keer 

De bezwaren ontvankelijk doch  
ongegrond verklaren. 

Conform advies. 

9 Artikel 40 RvO Akkoord te gaan met de beantwoording  
van de vragen en met het versturen van  
bijgevoegde brief aan het Ministerie van  
Binnenlandse zaken en koninkrijkrelaties 
 en de Vereniging van Nederlandse  
Gemeenten. 
 

Conform advies. 

10 Wegenbeleidsplan Akkoord gaan met een gewijzigde  
vaststelling van het Wegenbeleidsplan na 
behandeling in de raadscommissie,  
zijnde een ambtshalve wijziging tav  
beschermd dorpsgezicht en het  
aanwijzen van een vijftal extra gebieden  
als karakteristiek:  

- Stationsplein Eijsden,  
- kern Withuizen, 
- kern Bergenhuizen, 
- Burg. Ronckersplein te Margraten 

en 
- Centrumgebied Cadier & Keer. 

 

Conform advies. 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 14-2-2017 
 
           Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
           De secretaris,         De burgemeester, 
 
 
 
           Mathea Severeijns       Dieudonné Akkermans 
 


