
      

 

Notulen collegevergadering 4 januari 2022 
 

Aanwezig: 
 

Cox, Drs. G.J.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, Drs. F. (Loco-secretaris) 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 4-1-2022. 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 21-12-
2021. 

Vaststellen. Conform advies met dien verstande dat punt 21 wordt 
aangehouden i.v.m. in beeld brengen werking en 
grondslag blauwe zone Gronsveld en Eijsden. 
 

3 Art. 36 vragen. Instemmen met het overzicht. Conform advies met dien verstande dat: 
a. tussenbericht is verzonden richting raad inzake Bibihuis. 
b. reactie op brief via het college wordt afgehandeld inzake 
art. 36 vragen aannemer Spriemenstraat. 
 

4 Besluit op bezwaar 
handhavend optreden 
Garage Meertens, Mger. 
Willigersstraat 14, Gronsveld 

1. Het advies van de commissie over te nemen 
betreffende de beslissing op bezwaar, 
handhavend optreden garage Meertens te 
Gronsveld; 

2. De ingediende bezwaarschriften niet-
ontvankelijk te verklaren. 

 

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

5 Stand van zaken percelen 
Bruisterbosch Sint Geertruid. 

1. Handhavend optreden tegen alle 
overtredingen die plaatsvinden op de locatie 
Bruisterbosch 28-30 in Sint Geertruid door 
middel van het opleggen van een last onder 
dwangsom; 

2. De paardenstal op de locatie Bruisterbosch 
28-30 in Sint Geertruid niet legaliseren. 
Concreet: paardenstal laten verwijderen 
door het opleggen van een last onder 
dwangsom; 

3. Geen medewerking verlenen aan het 
principeverzoek d.d. 8 november 2021 om 

Aanhouden, met inachtneming van het volgende: 
a) in beeld brengen of gedogen kan en wat dat juridisch 
betekent; 
b) wat betekent legaliseren in onderhavige situatie; 
c) gewenst eindbeeld in beeld brengen en welk (juridisch) 
kader hiervoor nodig is; 
d) wethouder Custers en burgemeester Cox pakken 
samen het vraagstuk op. 
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de paardenstal te legaliseren; 
4. De gedoogbeschikking d.d. 15 juni 2018 

intrekken; 
5. Handhavend optreden tegen de 

overtredingen die plaatsvinden op de locatie 
Bruisterbosch 27-29 in Sint Geertruid. Met 
uitzondering van de bouw van een 
vrijstaand bijgebouw. Concreet: opleggen 
last onder dwangsom en het vrijstaand 
bijgebouw legaliseren als een 
omgevingsvergunning wordt aangevraagd; 

6. Handhavend optreden tegen alle 
overtredingen die plaatsvinden op de locatie 
Bruisterbosch 31-31A in Sint Geertruid door 
middel van het opleggen van een last onder 
dwangsom; 

7. Medewerking verlenen aan de legalisatie 
van opslag in de bestaande loods op de 
locatie Bruisterbosch 31A in Sint Geertruid, 
mits kan worden voldaan aan de 
voorwaarden zoals genoemd in de 
ruimtelijke afweging (zie bijlage 7 intern RO-
advies); 

8. Het verzoek d.d. 25 november 2021 
(zie bijlage 16) om de paardenstal af te 
bouwen zonder dat een dwangsom wordt 
verbeurd afwijzen. 

6 Bruisterbosch 1-3,  
Sint Geertruid. 

Aanvraag om omgevingsvergunning voor  
het maken van een toegangsweg op het  
adres Bruisterbosch 1-3 te Sint Geertruid  
te weigeren op basis van de negatieve  
adviezen van de monumentencommissie 
en verkeersdeskundige. 
 

Conform advies besloten. 
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Vastgesteld in de B&W vergadering 11 januari 2022 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris, De burgemeester, 
 
 
 
 
 
          Drs. M.A.G. Gerits  Drs. G.J.M. Cox 
 


