
      

 

Notulen collegevergadering 30-1-2018 
 

Aanwezig: 
 

Akkermans, D.A.M.  (Burgemeester) 
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) 
 
Afwezig:  
Custers, Mr. J.E.M.  (Wethouder) 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 30-1-
2018 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 23-1-
2018 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Overzicht subsidie-
programma 2018  
behorende bij de Algemene  
Subsidieverordening Welzijn 
gemeente Eijsden- 
Margraten met ingang van 1  
januari 2017. 

Vaststellen subsidieprogramma 2018. Conform advies besloten, met uitzondering van de 
subsidie Stichting Wielersport Eijsden Margraten. 
Daarnaast besluit het college om een hersteltermijn af 
te kondigen van 10 werkdagen: uiterlijk 14 februari 
2018. 

4 Vitale Fruitteelt Limburg - 
opstart en ondersteuning 
impulstraject. 

1. I n te stemmen met het project Vitale 
Fruitteelt Limburg; 

2.  Het project financieel ondersteunen 
vanuit de gemeente voor een      
bedrag van € 12.500,00 (zie 
dekkingsvoorstel in de toelichting);  

3. Onder de voorwaarde van co-
financiering Provincie Limburg en 
overige betrokken partijen (zie 
toelichting) aan Imagro opdracht te 
verlenen voor de inhoudelijke 
procesbegeleiding cf. offerte; 

4.  Streven naar een Euregionaal 
Fruitpact Limburg en hierover nadere  

    afspraken maken met o.a. de 
provincies van de beide Limburgen en 
de Fruitteeltsector; 

1. Conform advies  
2. Conform advies  
3. Conform advies  
4. Conform advies 
5. Conform advies  
6. Conform advies.  



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

5. Het impulstraject opnemen in het 
Programmaplan Buitengewoon 

    Buitengebied, als een van de 
praktijkgerichte participatieprojecten; 

6.  Burgemeester D. Akkermans in dit 
kader laten deelnemen aan de 

     burgemeesterstafel Belgisch Limburg 
. 

5 Verzoek CV De 
Zweitlanceers om in 
aanmerking te komen voor 
een waarderingssubsidie 
t.b.v. het Euregionaal 
Prinsentreffen op 1 februari 
2018. 

Verzoek CV De Zweitlanceers om in  
aanmerking te komen voor een  
waarderingssubsidie t.b.v. het  
Euregionaal Prinsentreffen af te wijzen. 

Conform advies. 

6 Inzet krimpgelden 
 

Instemmen met bijgevoegde  
conceptbrief, waarin ter aanvulling op de  
reeds ingediende aanvraag op 10 januari  
2018 te verkrijging van krimpgelden  
bekrachtigd wordt dat de twee tijdelijke  
woningen na 10 jaar buiten gebruik  
worden gesteld. 

Conform advies besloten, met dien verstande dan 
enkele tekstuele wijzigingen in de brief worden 
doorgevoerd. 

7  Aanpassing 
parkeervoorziening nabij 
Eetcafe Chriske en 
opstalrecht bouwwerk cq 
terrasoverkapping 

1. In te stemmen met de aanpassing van 
de parkeervoorziening nabij Eetcafé ‘t 
Chriske en President Kennedystraat te 
Margraten;  

2. In te stemmen met een opstalrecht 
voor het bouwwerk c.q. de 
terrasoverkapping met gebruiksrecht 
van de ondergrond om-niet. 

1. Conform advies besloten,  
    onder voorwaarde dat de  
    totale herinrichting voor 1  
    mei 2018 gereed is. 
2. Conform advies.  



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

8 Beantwoording artikel 40 
vragen Stadshaag Noorbeek 

Schriftelijk vragen beantwoorden middels  
bijgevoegde brief, aangaande de artikel  
40-vragen over de Stadshaag Noorbeek. 

Conform advies. 

9 Akoestisch onderzoek 
verkeerslawaai A2 ter hoogte 
van Zeepweg. 

Instemmen met het afwijzen van het  
uitvoeren van akoestisch onderzoek,  
verkeerslawaai A2 ter hoogte van de  
Zeepweg, conform bijgaande  
Conceptbrief 
 

Aanhouden. 

10 Uitvoeringsprogramma VTH 
2018 

1. Het Uitvoeringsprogramma VTH 2018 
vast te stellen. 

2. Het vastgestelde 
Uitvoeringsprogramma VTH 2018 ter 
kennis name voor te leggen aan de 
Raad; 

3. Het vastgestelde 
Uitvoeringsprogramma VTH 2018 in 
het kader van het Interbestuurlijk 
toezicht ter kennisname aan te bieden 
aan de Provincie Limburg. 

 

1. Conform advies  
2. Conform advies  
3. Conform advies.  

11 Besluit op bezwaar 
omgevingsvergunning voor 
het renoveren/verbouwen 
van bestaande schuur, 
gelegen tegen de 
bedrijfwowning Oude 
Akerstraat 51A Bemelen 

1. De bezwaren van bezwaarmakers A 
en B, inzake de omgevingsvergunning 
voor het renoveren/verbouwen van de 
bestaande schuur, gelegen tegen de 
bedrijfswoning aan op de locatie Oude 
Akerstraat 51A te Bemelen, niet-
ontvankelijk verklaren; 

2. De overige bezwaren, inzake de 
omgevingsvergunning voor het 
renoveren/verbouwen van de 
bestaande schuur, gelegen tegen de 

1. Conform advies  
2. Conform advies . 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

bedrijfswoning aan op de locatie Oude 
Akerstraat 51A te Bemelen, 
ontvankelijk doch ongegrond 
verklaren. 

12 Besluit op bezwaar inzake 
omgevingsavergunning voor 
het plaatasen van een 
schietboom met kogelvanger 
An Mhaerebaom Mheer 

1. Het bezwaar, inzake de 
omgevingsvergunning voor het 
plaatsen van een schietboom met 
kogelvanger An Mhaerebaom te 
Mheer, ontvankelijk verklaren; 

2. Het bezwaar, inzake de 
omgevingsvergunning voor het 
plaatsen van een schietboom met 
kogelvanger An Mhaerebaom te 
Mheer, ongegrond verklaren;  

3. Een vergoeding van de proceskosten 
afwijzen. 

 

1. Conform advies  
2. Conform advies  
3. Conform advies.  

13 Rookmelderproject Eijsden-
Margraten 

In te stemmen met het uitvoeren van het 
rookmelderproject Eijsden-Margraten. 

Conform advies. 

14 Realiseren condoleance/ 
ontmoetingsplek Walpot, 
Pisartlaan 8 Eijsden 

1. Medewerking verlenen aan de 
ingediende omgevingsvergunning voor 
het realiseren van een condoleance-
ontmoetingsruimte aan de Pisartlaan 8 
te Eijsden, en dus een 
ontwerpvergunning ter inzage leggen;  

2. Wanneer er geen zienswijzen worden 
ingediend, het huidige besluit als 
definitief besluit overnemen voor 
vergunningverlening. 

1. Conform advies  
2. Conform advies . 

 



Vastgesteld in de B&W vergadering 6 februari 2018 
 
           Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
           De secretaris,         De burgemeester, 
 
 
 
           Mathea Severeijns       Dieudonné Akkermans 
 


