
      

 

Notulen collegevergadering 09-10-2018 
 

Aanwezig: 
 

Akkermans, D.A.M.  (Burgemeester) 
Custers, Mr. J.E.M.  (Wethouder) 
Dreessen, W.H.J. (Wethouder) 
Jacobs, Drs. G.J.M.  (Wethouder) 
Piatek, C.A.C.N. (Wethouder) 
Severeijns, M.F.M.E. (Secretaris) 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 09-10-
2018 

  

2 Openbare besluitenlijst 02-
10-2018 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Handelingskader 
kraakpanden 

In te stemmen met het handelingskader 
kraakpanden. 

Conform advies. 

4 Verkeersplan oude kern 
Eijsden 

1. Het Verkeersplan Eijsden d.d. 12 januari 
2018 voor kennisgeving aan te nemen; 

2. Een integrale visie op te stellen voor de 
kern Eijsden, waarin een deel van de 
maatregelen als genoemd in het 
Verkeersplan nader worden bekeken. Het 
betreft de maatregelen B en D en 
uitbreiding van de parkeervergunningzone 
met de Sint Christinastraat en de 
Spriemenstraat. Het betreft maatregelen 
die verdergaande consequenties hebben 
voor de hele kern Eijsden, welke verder 
niet in het Verkeersplan in een groter 
geheel nader zijn onderzocht; 

3. Maatregelen C, E en F uit het 
Verkeersplan, die betrekking hebben op 
de geplande herinrichting van de 

    Diepstraat (start gepland najaar 2019) 
vooralsnog niet uit te voeren, maar mee te 

1. Voor kennisgeving aangehouden. 
 

2. Aangehouden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Aangehouden. 
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nemen in planvoorbereiding van het 
project. Hiertoe zult u t.z.t. nog een 
collegevoorstel ontvangen; 

4. De acties als genoemd bij korte termijn 
maatregel A uit het Verkeersplan (zgn. 
laaghangend fruit) op korte termijn ten 
uitvoer te brengen (m.u.v. uitbreiding 
parkeervergunningzone Sint 
Christinastraat en Spriemenstraat). Je kunt 
iemand anders alleen overtuigen als je 
goede argumenten hebt. In deze paragraaf 
leg je uit wat de overwegingen waren om 
tot je advies te komen. Bedenk wat de 
beste volgorde van je argumenten is. Zorg 
dat elk argument feitelijk onderbouwd is, 
dus gebaseerd op objectief controleerbare 
waarheden en niet op subjectieve 
informatie of meningen. Een feit is 
meetbaar, weegbaar, controleerbaar of 
gebaseerd op een algemeen geldende 
afspraak. 

 

 
 
 

4. Aangehouden. 

5 Bouwkavels 12e 
Septemberlaan Noorbeek 

T.a.v. de nog uit te geven gronden aan de 
12e Septemberlaan te Noorbeek: 

1. Akkoord gaan met verkavelingsplan; 
2. Verzoek aankoop grondstrook afwijzen; 
3. Vaste grondprijs voor bouwkavels 

hanteren e.e.a. conform advies taxateur; 
4. Akkoord gaan met opnemen waarborgsom 

ad. € 2.000,- in koopovereenkomst ter 
afdekking van eventuele schade aan de 
openbare ruimte als gevolg van 
bouwactiviteiten; 

5. Akkoord gaan met aanplant- en 

1. Conform advies. 
 
 

2. Conform advies. 
3. Conform advies. 

 
4. Conform advies. 

 
 
 
 

5. Conform advies. 
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beheerplan groenstrook; 
6. Besluitvorming verkoop bouwkavels 

mandateren aan de burgemeester. 
 

 
6. Conform advies. 

6 Belastingverordeningen 2019 
 

De verordening afvalstoffenheffing 2019 
en rioolheffing 2019 ter vaststelling aan 
de raad aanbieden. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat voor 
wat betreft de rioleringsheffing het college voorstelt om 
dezelfde systematiek als vorig jaar te gebruiken. 
 

7 Ontwerpbesluit n.a.v. de 
aanvraag voor een 
vergunning Wet natuur-
bescherming (Wnb) voor het 
uitbreiden van het aantal te 
houden paarden op de 
locatie Oude Akerstraat 51 te 
Bemelen 

Zienswijze kenbaar te maken tegen het  
ontwerpbesluit, betrekking hebbende op 
de aanvraag voor een vergunning Wet  
natuurbescherming (Wnb) voor het  
uitbreiden van het aantal te houden  
paarden op de locatie Oude Akerstraat  
51 te Bemelen, middels bijgevoegdebrief. 

Conform advies. 

 
Vastgesteld in de B&W vergadering 16-10-2018 

 
           Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
           De secretaris,         De burgemeester, 
 
 
 
           Mathea Severeijns       Dieudonné Akkermans 
 


