BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 12 juni
2007.
AANWEZIG:
Burgemeester drs. M.J.A. Eurlings
Wethouders J.I.M. Kleijnen, drs. H.M.L. Dauven en mevrouw mr. F.M.W.M. LeendersHabets.
Algemeen directeur/gemeentesecretaris : L.T.J.M. Bongarts.
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AFD
FAZA

RESUME
De notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders van 5 juni
2007.

ADVIES
Akkoord.
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P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.
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SECR

Gewestelijke- en overige algemene
aangelegenheden.

Terugkoppeling door wethouder LeendersHabets van de slotbijeenkomst bij de
provincie van de ondernemerstafels
Wellness in Weelde .
Besloten wordt een vierde vlaggenstok te
plaatsen voor het gemeentehuis om in de
toekomst de historische vlag te kunnen
plaatsen.
Vanaf heden zal het college de
raadsvergaderingen middels een extra
collegebijeenkomst specifiek voorbereiden
op de dag van de raadsvergadering zelf, te
beginnen om 18.15 uur.
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FIN

Verzoek van de oud prinse en ministers
sociëteit der mirlitophile 1879 tot
vermindering legeskosten.
Het verzoek niet in te willigen omdat
geen sprake is van een kleinschalige
activiteit in de sociaal culturele sfeer.
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BZ

Akkoord.

Nieuwe huurovereenkomst met de
stichting Evenementen Valkenburg aan
de Geul Promotion voor het organiseren
van de kerstmarkt in de Gemeentegrot.
Met de stichting Evenementen
Valkenburg aan de Geul Promotion
bijgaande huurovereenkomst voor de
periode 2007- 2011 (t/m 15-1-2012)
aangaan.
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Akkoord.
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BO &
WO

Verkoop van de ondergrond perceel
Vroenhof 92 aan Wonen Zuid ten behoeve
van de bouw van 21 zorgappartementen.
In tegenstelling tot gemaakte afspraak in
samenwerkingsovereenkomst Frissen
gemeente Wonen Zuid de ondergrond
ten behoeve van de bouw van 21
zorgappartementen vrij van BTW leveren
aan Wonen Zuid.
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BO &
WO

Aanvraag monumentenvergunning voor
het herinrichten van de zolderverdieping
en het aanbrengen van dakkapellen en
legramen in het pand Lindenstraat 29 in
Berg en Terblijt.
Een ontwerp-besluit tot het verlenen van
de gevraagde vergunning nemen. Het
ontwerpbesluit publiceren en zes weken
voor iedereen ter inzage leggen en
iedereen de gelegenheid bieden om
zienswijzen naar voren te brengen.
Indien geen zienswijzen worden
ingediend, het besluit tot het verlenen
van de gevraagde vergunning
mandateren aan de directeur Stedelijke
Ontwikkeling en Beheer.
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BO &
WO

BO &
WO

Akkoord.

Aanvraag om vergunning voor het slopen
van een woning op het perceel
plaatselijk bekend Nieuweweg 212 te
Valkenburg aan de Geul.
Sloopvergunning te verlenen voor het
slopen van een woning op het perceel
plaatselijk bekend Nieuweweg 212 te
Valkenburg aan de Geul.
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Akkoord met dien verstande dat de fa.
Frissen vooraf instemt met de wijziging.

Akkoord.

Aanvraag om sloopvergunning voor het
slopen van een woning met bijgebouw op
het perceel plaatselijk bekend Louis van
der Maesenstraat 8, kadastraal bekend,
gemeente Valkenburg, sectie A, nummer
2707.
Sloopvergunning te verlenen voor het
slopen van een woning met bijgebouw op
het perceel plaatselijk bekend Louis van
der Maesenstraat 8, kadastraal bekend,
gemeente Valkenburg, sectie A, nummer
2707.

2

Akkoord.
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BO &
WO

Aankoop grond van waterschap Roer en
Overmaas ten behoeve van het
gerealiseerde bergbezinkbassin nabij de
Mauritiussingel in Schin op Geul
Overgaan tot aankoop van een
perceelsgedeelte ter grootte van ca.
1.275 m2 voor 3,-- per m2 of 3.825,-totaal, ten laste van post Grondaankopen
Rioleringen nr. 7.722.03/33000.
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BO &
WO

Verzoek van Waterschap Roer en
Overmaas, Parklaan 10, 6131 KG Sittard,
om bouwvergunning voor het
reconstrueren en restaureren van de
kademuren, het aanbrengen van
cultuurhistorische elementen en het
maken van een vistrap in het gebied
gelegen nabij de Sint Pieterstraat te
Valkenburg aan de Geul.
Bouwvergunning verlenen onder de
gestelde voorwaarden.
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BO &
WO

BO &
WO

Akkoord.

Adviezen welstandscommissie van 24 mei
2007.
In te stemmen met de adviezen van de
welstandscommissie d.d. 24 mei 2007
m.u.v. het onder punt 3 omschreven
principe plan. Hierover wordt een
afzonderlijk advies van de afdeling RO
aan u voorgelegd.
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Akkoord.

Akkoord.

Verzoek van Laudy Bouw en
Ontwikkeling, Irenelaan 8, 6133 BG te
Sittard om bouwvergunning voor het
inpandig verbouwen en renoveren van de
hoeve tot 6 woningen gelegen Oud
Valkenburg 17 te Schin op Geul.
Bouwvergunning verlenen onder de
gestelde voorwaarden.
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Akkoord, met dien verstande dat het
instrument van aslastbeperking dient te
worden gehanteerd.
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GW

Asfaltonderhoud 2007.
Wij adviseren uw college om wegenbouw
Limburg opdracht te verstrekken voor
een bedrag van 187.500,-- exclusief
BTW voor het asfaltonderhoud 2007.
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BR

Akkoord.

Aanvraag gebruiksvergunning (vergunning
brandveilig gebruik) voor het incidenteel,
twee a drie weekenden van vrijdag tot
en met maandag in de maanden juni en
juli 2007 ponykamp te organiseren
Engwegerhof, gelegen Engwegen 6 te
Schin op Geul.
In verband met brandveiligheid geen
toestemming geven tot het houden van
een ponykamp, Engwegen 6 te Schin op
Geul.
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Akkoord, in de brief de redenen van het
geen toestemming geven concreet
aangeven.

