
      

 

Notulen collegevergadering 3-4-2018 
 

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 3-4-
2018. 

  

2 Openbare besluitenlijst collegevergadering 
20-3-2018. 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Openbare besluitenlijst collegevergadering 
27-3-2018. 

Vaststellen. Conform advies. 

4 Versnelde inwerkingtreding 
omgevingsvergunning Oude Akerstraat 51 
Bemelen. 

Er wordt geadviseerd om medewerking te 
verlenen aan het verzoek tot versnelde  
inwerkingtreding en de  
omgevingsvergunning direct na verlening 
in werking te laten treden. 
 

Niet akkoord. 

5 Besluit op bezwaar inzake de 
omgevingsvergunning voor het legaliseren 
van een reeds geplaatste houten schutting 
op de locatie Kerkstraat 21A te Eijsden. 

1. Het bezwaar inzake de 
omgevingsvergunning voor legaliseren 
van een reeds geplaatste houten 
schutting op de locatie Kerkstraat 21A 
te Eijsden ontvankelijk verklaren; 

2. Het bezwaar inzake de 
omgevingsvergunning voor legaliseren 
van een reeds geplaatste houten 
schutting op de locatie Kerkstraat 21A 
te Eijsden ongegrond verklaren. 

1. Conform advies 
2. Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

6 Strijdig gebruik, handelen in strijd met het 
bestemmingsplan, Vroelen 27A te 
Noorbeek. 

1. Handhavend optreden middels het 
opleggen van een last onder dwangsom 
tegen het verwijderen van de 
betonverharding en het oprichten van 
een veldschuur voor vee zonder 
omgevingsvergunning op locatie 
Vroelen 27A Noorbeek; 

2. Voor de veldschuur de mogelijkheid 
bieden om de schuilplaats te 
verwijderen of middels een aanvraag 
omgevingsvergunning als nog te 
legaliseren.   

 

Aanhouden. 

7 Welzorg: verlenging contact. 
 

1. Het contract met Welzorg te verlengen 
tot 1 januari 2020. 

2. De cliëntservice medewerker te 
handhaven gedurende de resterende 
contractperiode.  

3. De prestaties van Welzorg de komende 
tijd onverminderd te blijven volgen.  

4. De samenwerking met de 
gehandicaptenplatforms (hierbij) te 
continueren. 

5. Door middel van een nieuwsbrief 
cliënten te informeren over het 
genomen besluit en de achtergronden 
hiervan. 

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

8  Aanpak illegale kap bomen Duistersteeg te 
Cadier en Keer 

Schadevergoeding ter grootte van  
€ 3.000,- vorderen bij een particulier 
wegens onrechtmatige daad, te weten  
het zonder toestemming kappen van 14 
gemeentelijke bomen aan de Duistersteeg 
te Cadier en Keer. 

Aanhouden. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

9 Kunstgrasveld vv Keer. 1. Instemmen met het definitief ontwerp en 
het opstellen van het bestek; 

2. Instemmen met het opstarten van de 
aanbestedingsprocedure; 

3. Instemmen met het gunnen aan de 
laagste inschrijver; 

4. Instemmen met het mandateren van het 
hoofd Openbare ruimte om opdracht te 
verlenen voor de uitvoering. 

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

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 10-4-2018 
 
           Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
           De secretaris,         De burgemeester, 
 
 
 
           Mathea Severeijns       Dieudonné Akkermans 
 


