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Uw

raad

heeft

het

college

8

november

jl.

verzocht

om

op

drie

locaties

binnen

de

gemeentegrenzen percelen aan te wijzen waarop de bepalingen van de Wvg van toepassing
verklaard worden.

In navolging

van

uw verzoek

hebben

wij 14 december

jl. besloten

om

percelen aan de Parrestraat in Oost-Maarland, percelen langs Op het Hövelke /Michiels van
Kessenichstraat en de Burgemeester Beckersweg in Mheer voorlopig aan te wijzen als
percelen waarop de bepalingen van de Wvg van toepassing zijn. Die bepalingen houden kort
samengevat in dat de gemeente een voorkeursrecht krijgt ten aanzien van deze percelen en
dat eigenaren en beperkt gerechtigden bij de verkoop van hun eigendoms- of beperkt recht dit
eerst aan de gemeente moeten aanbieden.

Binnen drie maanden

na dagtekening van het collegebesluit tot voorlopige aanwijzing, moet

conform de bepalingen in de Wvg, door uw raad
aanwijzing. Hiertoe leggen wij — in lijn met het
besluitvorming in de vergadering van uw raad op 15
bestendigen moet uw raad vervolgens — bij een

bestemmingsplan

of structuurvisie

vaststellen

een besluit worden over de definitieve
collegebesluit — een voorstel voor ter
februari 2022. Om het voorkeursrecht te
positief besluit — binnen drie jaar een

waarin

de toegedachte

verwoord
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Op grond van de bepalingen in de Wvg wordt het collegebesluit tot voorlopige aanwijzing
bekend gemaakt door publicatie daarvan in het Gemeenteblad. Daarnaast worden de
eigenaren en beperkt gerechtigden van de percelen die in het besluit vermeld zijn middels
aangetekende brief op de hoogte gebracht van het besluit.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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