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Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders week 27, d.d. 3 juli 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.
26 juni 2012

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d.
26 juni 2012 vaststellen.

BO

2.

Realisatie Wandelroutenetwerk
Boekel, Veghel en Land van Cuijk

3.

Plaatsing keerwand molenberg

Opdracht uit te zetten voor het
aanbrengen van een keerwand tegen
de molenberg aan de zijde van
Wilhelminastraat 1. Met de
opdrachtnemer bespreken dat hij enkel
de benodigde één meter afgraaft en de
nodige voorzorgsmaatregelen in acht
neemt.

GZ

4.

Ontwerpbestemmingsplan
“Zuidwest Peelhorst, Venhorst”

1. Het ontwerpbestemmingsplan
“Zuidwest Peelhorst, Venhorst”
in officiële procedure te

GZ

1. Het realiseren van het
wandelnetwerk gunnen aan
het RMB voor een bedrag van
€ 285.228 en hierbij te kiezen
voor optie 1. fixed price.
2. Aan de gunning zit een
vrijwaring gekoppeld door het
RMB voor eventuele
juridische procedures voor het
één op één gunnen van het
werk aan het RMB.
3. Het RMB dient samen te
werken met alle lokale partijen
(dorpsraden, heemkunde
kringen, stichting d’n Eik etc.).

BZ
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brengen door het te publiceren
en gedurende zes weken ter
inzage te leggen op het
gemeentehuis met de
mogelijkheid voor eenieder om
binnen deze periode
zienswijzen kenbaar te maken.
2. Te verklaren dat er geen
exploitatieplan hoeft te worden
opgesteld aangezien het
kostenverhaal anderszins
verzekerd is.

5.

Verzoek heroverweging standpunt a. Kennisnemen van het
inzake RUD, bedrijfsplan en GR
binnengekomen verzoek tot
heroverweging.
b. Daarop te reageren als voorgesteld
met het verzoek een spoedige
aanpassing van het bedrijfsplan op
de aangegeven onderdelen.

GZ
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