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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 13, d.d. 27 maart
2012
Acc.

Bespr.

Besluit van burgemeester en wethouders

Secr.
Overeenkomstig advies
Besluit

Burg.
Weth.
BZ
Weth.
GZ
Aanwezig:

P.M.J.H. Bos,
H.A.J. Willems,
T.A.M. van de Loo,
J. Marcic,

burgemeester,
wethouder,
wethouder,
secretaris.

A.P.

Onderwerp

Besluit

Sector

1.

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d.
20 maart 2012

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d. 20 maart
2012 vaststellen.

BO

2.

Vaststellen van de
brandbeveiligingsverordening
2012

Vaststellen van de
brandbeveiligingsverordening 2012

BO

Commissie AZ d.d. 7-5-2012
Raad d.d. 24-5-2012
3.

Straatnamen in plan de Donk, 2e
fase.

Vaststelling van de straatnamen De
Gemeint, Pijpestrootje, Wingtepper en
Breischei voor Fase 2 van De Donk.

BO

4.

Principebesluit uitbreiding
plantenkwekerij Statenweg 35

Het college besluit om in principe
medewerking te verlenen aan het
uitbreiden van plantenkwekerij H. van
Doorn Vasteplanten VOF aan de
Statenweg 35 onder voorwaarde dat:
1. maximaal 5.000 m2 ondersteunend
glas binnen het bouwvlak aanwezig
mag zijn;
2. niet gebouwd mag worden binnen
het aan te duiden bouwvlak “teelt
ondersteunende voorzieningen”;
3. maximaal 4 hectare teelt
ondersteunende voorzieningen
aansluitend aan het bouwvlak
worden toegestaan;
4. Statenweg 37 onderdeel uitmaakt
van het plangebied;

GZ
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5.

Aankoop grond Telefoonstraat 17
te Venhorst tbv. Plan Peelhorst

1. Besluiten tot aankoop
GZ
Telefoonstraat 17 en een strook
grond Telefoonstraat 19 te
Venhorst, onder de voorwaarden
zoals opgenomen in de
koopovereenkomst.
2. Besluiten tot verkoop grond aan
PeelrandWonen plan Peelhorst voor
de bouw van vier sociale
huur/koopwoningen.

6.

Dwangsombeschikking, Vale
Peelweg 4 te Venhorst

Eigenaar de heer A.L.C. van Deurzen
GZ
een dwangsom op te leggen om reden
van het gebruik van zijn perceel aan de
Vale Peelweg 4 te Venhorst in strijd met
de voorschriften van het geldende
bestemmingsplan ‘Vale Peelweg 4’ te
Venhorst en art. 2.1, eerste lid, aanhef
en onder c, van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht.

7.

Principeverzoek tot oprichting
motorcrossmuseum Bovenstehuis
17 te Boekel

Een positief standpunt in te nemen
GZ
inzake de (aangepaste) plannen om
een motormuseum op te richten aan de
Bovenstehuis 17 te Boekel en
toestemming te geven om de plannen
nader uit te werken in een
voorontwerpbestemmingsplan.

8.

Verzoek tweede bouwmogelijkheid 1. Principemedewerking te verlenen
op het perceel Mr. Van Hooffstraat
aan de realisatie van een extra
11
bouwtitel op het perceel Mr. Van
Hooffstraat 11 middels het
doorlopen van een
bestemmingsplanprocedure.
2. Voorwaarde is dat de uiterlijke
verschijningsvorm van het
bestaand pand behouden blijft en
dat het pand wordt voorgedragen
als gemeentelijk monument.
3. Akkoord te gaan met het verzoek
om te starten met de officiële
procedure in de vorm van een
ontwerpbestemmingsplan en de
inspraakprocedure over te slaan.

GZ
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