
      

 

Notulen collegevergadering 16-6-2020 
 

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) 
Gerits, Drs. M.A.G. (Gemeentesecretaris) 
Kool, F. (Loco-secretaris) 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 16-6-
2020. 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 9-6-2020. 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Woningbouwplannen 
Mheerderweg Noord Banholt 
en Karreweg fase II Sint 
Geertruid. 

1. Instemmen met een brief aan de raad 
inzake de historische kosten van de 
grondexploitatie behorende bij het 
raadsbesluit 6 mei 2020; 

2. Instemmen met het ontwikkelen van 
levensloop bestendige grondgebonden 
senior geschikte woningen in de sociale 
huursector op de woningbouwlocaties 
Mheerderweg Noord in Banholt (5 stuks) 
en op de woningbouwlocatie Karreweg 
fase II in Sint Geertruid (5 stuks) door 
Woningstichting Voerendaal.  

3. Instemmen met de randvoorwaarden 
behorende bij Collectief 
Opdrachtgeverschap (CPO) inclusief 
voorwaarden starterswoningen voor de 
woningbouwprojecten Mheerderweg 
Noord in Banholt en Karreweg fase II 
Sint Geertruid. 

4. Instemmen, om de raad voor te stellen de 
grondexploitatie voor het 
woningbouwplan Karreweg fase II Sint 
Geertruid vast te stellen met daarbij 
bijgevoegd een bijlage over de 

Aangehouden, met het verzoek de aanpassingen door 
te voeren en volgende week opnieuw ter 
besluitvorming voor te leggen waarna het 
raadsvoorstel als nagezonden stuk doorgeleid wordt 
richting raad. 
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historische kosten. 
5. Kennis te nemen van zaken en 

instemmen met de keuzes genoemd 
paragraaf 5 van dit collegevoorstel die 
samenhangen met het nog op te stellen 
wijzigingsplan (artikel 3.6 Wet ruimtelijke 
ordening) ten behoeve van het 
woningbouwplan Karreweg fase II Sint 
Geertruid. 

 

4 Vragen SNC'14 inzake huur 
accommodatie. 

Geadviseerd wordt de voetbalvereniging  
SNC’14 middels bijgevoegde brief te  
antwoorden op de gestelde vragen  
inzake de huur van de accommodatie 

Conform advies. 

5 Individuele Gehandicapten 
Parkeerplaatds 
Oostmaarland 
Catharinastraat 23a. 

Instemmen met Individuele Gehandi- 
capten Parkeerplaats voor passagier ter 
hoogte van Catharinastraat 23a Oost- 
Maarland. 

Conform advies. 

6 Beantwoording art. 36 
vragen fractie CDA, Dhr 
Hendriks inzake 
Kenkersweg, Oude Heerweg. 
 

Instemmen met bijgevoegde artikel 36  
beantwoordingbrief beantwoording art. 36 
vragen fractie CDA, Dhr Hendriks, inzake 
Kenkersweg, Oude Heerweg. 

Conform advies. 

7  Opdrachtverlening 
beleidsmatige vervanging 
openbare verlichting. 

Op basis van bijgevoegde offerte aan  
Spie opdracht verlenen voor de  
beleidsmatige vervanging van de  
openbare verlichting voor het jaar 2020. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat met 
de Provincie ten aanzien van het provinciale project 
De Plank - De Hut afspraken gemaakt worden om 
nabij de woningen Hoogcruts/Noorbeek nr. 18 ook 
verlichting aan te brengen. 
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8 Raadsinformatiebrief 
Sportakkoord. 

1. Het sportakkoord ‘Heuvelland in 
beweging’ vast tet stellen. 

2. De gemeenteraad te informeren over het 
sportakkoord middels bijgevoegde 
raadsinformatiebrief 

 

1. Conform advies besloten. 
 
2. Conform advies besloten. 

9 Opdrachtverlening Dassen 
Gronsveld, belijning 
aanbrengen conform 
inspectieresultaten. 

Opdracht te verlenen, in afwijking van het 
 aanbestedingsbeleid, voor het  
aanbrengen van de belijning/markering  
conform inspectieresultaten uit de  
inspectie van 2019 aan Dassen B.V. 
 

Conform advies. 

10 Fietsverbinding St.Geertruid-
Eijsden (Fp Bukel), 
Investeringsimpuls 
Verkeersveiligheid 2020-
2021. 

Ten behoeve van de landelijke 
subsidiemogelijkheid “Investeringsimpuls 
verkeersveiligheid” per 1 juli aanstaande, 
de volgende personen bestuurlijk en 
ambtelijk te mandateren voor het indienen 
van de aanvraag en de verdere afhandeling 
van dit subsidieverzoek. 
• Bestuurlijk: wethouder mr. J.E.M. 

Custers; 
• Ambtelijk: afdelingshoofd Openbare 

Ruimte Ir. Ing. T.H.P. Ruijters. 
 

Conform advies. 

11 Stand van zaken 
gebiedsvisie Middenterras en 
ontwikkellocatie poort van 
Heuvelland. 

1. Kennis nemen van de stand van zaken 
rondom proces gebiedsvisie 

    Middenterras; 
2. Instemmen met het treffen van de 

voorbereidingen om te komen tot een 
    Masterplan ‘’de Poort van het 

Heuvelland’’. 

1. Voor kennisgeving aangenomen; 
 
 
2. Conform advies besloten, met dien verstande dat: 
a. de gebiedsvisie een raadsgelegenheid is en het 
Masterplan een separaat traject volgt; 
b. ten aanzien van de totstandkoming van het 
Masterplan ‘’de Poort van het Heuvelland’’ een 
projectopdracht wordt geformuleerd, waarin 
* een duidelijke scope van het plangebied wordt 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

bepaald; 
* ten behoeve van de totstandkoming van het 
Masterplan naast een landschappelijke invulling 
tevens een duidelijke stedenbouwkundige visie wordt 
opgesteld; 
* vanuit het borgen van de kwaliteiten van het gebied 
en het op adequate wijze invulling geven aan het 
Masterplan in de realisatiefase een supervisor ingezet 
wordt; 
* de rayonplanoloog dan wel een door de Provincie 
voorgedragen ambtenaar participeert in het plan. 
 
 

12 Rectificatie beantwoording 
artikel 36 vragen - LTS 
locatie. 

Instemmen met het verzenden van de  
rectificatie-brief aangaande de art 36 
vragen LTS-locatie. 

Conform advies besloten met verwerking van de 
tekstuele aanpassing. 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 23-6-2020 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris, De burgemeester, 
 
 
 
 
          Mari-An Gerits    Dieudonné Akkermans 
 


