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Openbare |sluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 5, d.d. 29 januari
2013
Acc. Bes r. Besluit vqn bur emeester en wethouders
Secr. '
|overeenkomstig advies 1Burg. (:1 Besluit 2-.
Weth. y
BZ
Vveth.
|Z
Aanwezig:
P.M.J.H. Bos,
H.A.J. Willems,
T.A.M. van de Loo,
J. Marcic,
burgemeester,
wethouder,
wethouder,
secretaris.
A.p. Onderwer Besluit A-tor
1. Openbare besluitenlijst van de De openbare besluitenlijst van de BO
vergadering van BenW vergadering van BenW
d.d. 22 januari 2013 d.d. 22 januari 2013 vaststellen.
2. Boa-beleid 2013 1. lnstemmen met het uitwerken BO
van de projectopdracht: Boa
regio Maas en Leijgraaf'
2. lnstemmen met het uitwerken
van de handhaving Drank- en
horecawet door gemeenten
die deelnemen aan de boapool.
3. Opdracht geven tot het
uitwerken van
handhavingsbeleid ten
aanzien van Drank- en
horeowetgeving.
4. De raadsinformatie ten aanzien van
de projectopdracht 'Boa's regio
Maas en Leijgraaf' aan de raad ter
kennisname voor te Ieggen.
3. Juridische afwikkeling 18dB Iokaal Vestigen van e|dienstbaarheid van BZ
basisschool Octopus vluchtweg voor appadementseigenaren
bij basisschool Octopus
4. Ontwerp verkee|besluit tot het 1. Op het gedeelte van de GZ
wijzigen van het Parkweg vanaf de Burgtstraat
éénrichtinsgverkeer ter plaatse tot en met Parkweg
van de Parkweg en de huisnummer 5
Bernhardstraat éénrichtin sverkeer
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uitgezonderd (bromlfietsers in
te stellen zodanig dat verkeer
vanaf de Burgtstraat niet
meer de Parkweg in mag
rijden op maandag t/m vrijdag
tussen 8:00 en 16:00;
2. Het bestaande
éénrichtingsverkeer op het
gedeelte van de Parkweg ten
westen van De Octopus om
te draaien uitgezonderd
(bromlfietsers in te stellen;
3. Het éénrichtingsverkeer op de
Bernhardstraat geheel te Iaten
vervallen.
5. Vervolg op uitspraak rechtbank Eigenaar de heer L.H.C. Kuipers GZ
Den Bosch inzake ommuring schri|elijk te verzoeken ten behoeve
Dennenmark 9 te Venhorst van het onderzoeken van de
mogelijkheden ter Iegalisatie van de
ommuring met een hoogte van in totaal
2.06 m binnen een termijn van zes
weken na de dag van verzending ervan
een aanvraag om
omgevingsvergunning, activiteit
handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening' in te dienen.
6. Vœron|erpbestemmingsplan Na ondedekening van de bijgevoegde GZ
Scheidingsweg, paintballterrein overeenkomsten het
vooron|erpbestemmingsplan
''Scheidingsweg, paintballterrein''
gedurende zes weken ter inzage te
Ieggen op het gemeentehuis met de
mogelijkheid voor eenieder om een
inspraak-reactie aan uw college
kenbaar te maken omtrent de plannen.
7. Inventarisatielijst Waardevol Bijgaand voorstel aan de raad aan te GZ
Groen bieden om:
De geactualiseerde Inventarisatielijst
Waardevol Groen vaststellen.
Commissie GZ d.d. 19-03-2013
Raad d.d. 28-03-2013
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