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BW/000331

Openbare besluitenlijst BenW vergadering
d.d. 29 augustus 2017

De openbare besluitenlijst vaststellen.

BW/000323

Vaststellen grenzen bebouwde kom wet
Natuurbescherming

a. De bebouwde komgrenzen in het kader van de Wet natuurbescherming
vast te stellen en te laten samenvallen met de huidige gemeentegrens en
eventuele wijzigingen daarvan in de toekomst.
b. De oude grens bebouwde kom Wet natuurbescherming (voorheen
Boswet) in te trekken
c. De zienswijzen van de provincie Noord-Brabant ongegrond verklaren en
informeren over het besluit van de gemeenteraad
d. De zienswijzen van de Bomenstichting Nederland ongegrond verklaren
en informeren over het besluit van de gemeenteraad

GZ

BW/000328

Vaststelling bestemmingsplan Sint
Josephplein 35 Venhorst

Het bijgevoegde raadsvoorstel omtrent vaststelling van het bestemmingsplan
Sint Josephplein 35 Venhorst, door te zetten aan de gemeenteraad.

GZ

BW/000293

Snoeiwerkzaamheden 2017

1. Dit najaar de laatste snoeironde uitvoeren, zodat de achterstand is
bijgewerkt.
2. Het budget voor boomverzorging eenmalig op te hogen met €
45.000 en deze extra kosten mee te nemen in de
bestuursrapportage van 2017.
3. De opdracht pas geven nadat de raad in de oktoberraad heeft
ingestemd met deze constructie.

GZ

BW/000321

Starten van procedure ontwerpbestemmingsplan Donkstraat 5

1. Het bestemmingsplan Donkstraat 5 in ontwerp in procedure te brengen.
2. Het perceel Donkstraat 5 te verkopen aan bouwcombinatie
Trienekens/Hendriks.

GZ
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BW/000270

Partiële wijziging APV en actualisatie lijst
waardevol groen

1. De gemeenteraad de volgende punten ter besluitvorming voor te leggen:
a. De partiële wijziging van de APV betreffende het bewaren van
houtopstanden vast te stellen
b. De naam van de lijst waardevol groen te veranderen in ‘kaart
beschermde bomen Boekel’
c. De kaart beschermde bomen Boekel te actualiseren
d. Het college de bevoegdheid geven om de kaart Beschermde
bomen Boekel te actualiseren
2. Na vaststelling van de gemeenteraad de bijgevoegde beleidsregel
ondertekenen

GZ

BW/000332

Aangepast raadsvoorstel (kostendekking)
aanpak Wateroverlast Bovenstehuis

Instemmen met bijgaand raadsvoorstel met dien verstande dat voor het
tweede deel van het totaal bedrag (ad € 75.000) gekozen wordt voor dekking
uit de algemene reserve.
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