BESLUITENLIJST:
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op
17 augustus 2010.
AANWEZIG:
AFWEZIG:
NR
1

RESUME
De notulen van de vergaderingen van
burgemeester en wethouders van 10 augustus
2010.

ADVIES
Diverse aanpassingen
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Personeelsaangelegenheden.

Akkoord.
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Gewestelijke en overige aangelegenheden.
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AFD
FAZA

Burgemeester drs. M.J.A. Eurlings;
Wethouders C.M.H. van Melsen, W.J.M. Thijssen en drs. J.H.J. Hendrikx.
Algemeen directeur/gemeentesecretaris l.s. : B.F.H. Mennens
Wethouder drs. H.M.L. Dauven;

AZ/
BEV

Vergunning voor het organiseren van een
bondsschutterfeest in het weekend van 3 t/m 5
juni 2011 door schutterij St. Martinus uit
Houthem.
Medewerking toezeggen aan de schutterij in de
vorm van de afgifte van de benodigde
vergunningen voor het organiseren van een
bondsschutterfeest op landgoed chateau St.
Gerlach.

5

BO &
WO

Akkoord.

Aanlegvergunning afrit A79/Beekstraat.
1. Kennis te nemen van de aanvraag om
aanlegvergunning voor de aanleg van
een afrit langs de A79 in combinatie
met de aanleg van een rotonde aan de
Beekstraat en enkele aanverwante
werken;
2. voornemens zijn om ten behoeve van
de aanlegvergunningplichtige werken
van deze aanvraag aanlegvergunning
met voorwaarden te verlenen;
3. dit voornemen te publiceren en het
ontwerpbesluit gedurende vier weken
ter inzage te leggen om de gelegenheid
te bieden zienswijzen in te dienen;
4. indien er geen zienswijzen ingediend
worden, de aanlegvergunning te
verlenen;
5. aanvrager informeren conform
bijgevoegde concept-brief.

1

Akkoord.
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BO &
WO

Kernen 2010: ingekomen zienswijzen.
Ten aanzien van de ingekomen zienswijzen een
voorlopig standpunt in te nemen conform de
bijgevoegde nota.
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BO &
WO

Aanbesteding opvangen aardpijpen
Sibbergroeve.
1. Met de 2 voorgestelde blokbrekers een
meervoudig onderhandse
aanbestedingsprocedure voor het
opvangen van aardpijpen in de
Sibbergroeve opstarten;
2. Souterrains opdracht verstrekken voor
een archeologisch onderzoek van de te
verstoren delen van de Sibbergroeve en
de kosten hiervan te dekken met de
middelen uit de post
“Stabiliteitsvoorzieningen
Sibbergroeve”;
3. Op basis van de beschikbare gegevens
een bouwvergunning aan te vragen voor
de uit te voeren bouwwerkzaamheden
de verschuldigde leges te dekken met
de middelen uit de post
“Stabiliteitsvoorzieningen
Sibbergroeve”;
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BO &
WO

Akkoord.

Akkoord

Project Rood voor Groen aan de Stevensweg
ong. in Houthem.
1. U conformeren aan het negatieve
advies van de welstandscommissie d.d.
22 juli 2010;
2. het onderhavige bouwplan inclusief
welstandsadvies ter advisering
voorleggen aan de eerstvolgende
Kwaliteitscommissie van de provincie;
3. de heer M. van de Berg als lid van de
welstandscommissie mandateren om
plaats te nemen in de provinciale
Kwaliteitscommissie voor de
behandeling van dit project;
4. na behandeling in de
kwaliteitscommissie het integrale
kwaliteitsadvies meedelen aan
initiatiefnemer zodat hij het bouwplan
daarop kan aanpassen;
5. initiatiefnemer meedelen dat een
planschadeverhaalsovereenkomst moet
worden getekend als aanvullende
voorwaarde om de planologische
procedure te kunnen starten.
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Akkoord.
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BO &
WO

Valkenburgerstraat 37 te Berg en Terblijt:
principeverzoek voor het legaliseren van een
schoonheidssalon.
In principe medewerking verlenen aan het plan
voor het legaliseren van een schoonheidssalon
op het adres Valkenburgerstraat 37 te Berg en
Terblijt en aan deze medewerking de
voorwaarde verbinden dat met de gemeente
een planschadeverhaalsovereenkomst gesloten
wordt.
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BO &
WO

Verzoek van het kerkbestuur van Houthem tot
verlenging van de vergunning op basis van de
Leegstandswet tot tijdelijke bewoning van
hoeve Broers Sint Gerlach 17.
Geldende vergunning voor de duur van 1 jaar
verlengen.

11

BO &
WO

BO &
WO

Akkoord.

Adviezen welstandscommissie d.d. 5 augustus
2010.
In te stemmen met de in de bijlage genoemde
adviezen onder nummer 2,3,4,5,7,8,9,10 en 11
van de welstandscommissie d.d. 5 augustus
2010. Deze bouwplannen voldoen aan de
bestemmingsplanvoorschriften.
Kennis te nemen van de in de bijlage onder
nummer 1 en 6 genoemde adviezen van de
welstandscommissie d.d. 5 augustus 2010. Deze
plannen voldoen niet aan de
bestemmingsplanvoorschriften. Het college zal
integraal worden geadviseerd over deze
plannen.
Deze plannen onder nummer 12 en 13 zijn
informeel besproken.
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Akkoord.

Akkoord.

Uitbreiding gemeenschapshuis De Holle Eik in
Houthem.
Conform collegebesluit van 19 januari 2010 de
raad nu middels infobulletin informeren over de
erfpachtuitgifte van het voor uitbreiding
geplande gedeelte van dorpscentrum de Holle
Eik in Houthem.
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Akkoord.

13

BO &
WO

Aanvraag bouwvergunning schietmast met
kogelvanger op sportcomplex De Kromme Steeg
aan de Putweg in Houthem.
1. Kennis nemen van de aanvraag om
bouwvergunning voor het plaatsen van
een schietmast met kogelvanger op
sportcomplex De Kromme Steeg aan de
Putweg in Houthem;
2. op voorwaarde dat de
planschadeovereenkomst ondertekend
wordt en de tennisvereniging
schriftelijk akkoord is met de plaatsing,
voornemens zijn een ontheffing en
bouwvergunning te verlenen voor dit
bouwplan;
3. nadat aan genoemde voorwaarden is
voldaan, dit voornemen publiceren en
gedurende zes weken ter inzage leggen,
om de gelegenheid te bieden
zienswijzen in te dienen;
4. indien er geen zienswijzen worden
ingediend de ontheffing en
bouwvergunning verlenen;
5. aanvrager berichten conform
bijgevoegde conceptbrief.
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BO &
WO

Inspraakverordening partiële herzieningen
Strucht 77 en Keutenberg 7a te Schin op Geul.
Gelet op de aard, omvang en reikwijdte van de
in voorbereiding zijnde partiële
bestemmingsplanherzieningen “Strucht 77” en
“Keutenberg 7a” te Schin op Geul, niet de
inspraak te organiseren zoals de gemeentelijke
inspraakverordening dat voorschrijft maar,
zodra de partiële herzieningen aan de gestelde
eisen voldoen, de procedure formeel op te
starten door de ontwerpbestemmingsplannen
conform artikel 3.8 Wro ter inzage te leggen.
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GW

Akkoord

Akkoord.

Evaluatie convenant Politie-Gemeente en
taakstelling periode 2011-2014.
Instemmen met de evaluatie en deze via de
griffie aanbieden aan de raadsadviescommissie
ABA ter behandeling als bespreekpunt d.d. 13
september 2010.
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Akkoord.

16

GW

Verkeersbesluit Pastoor Sartonstraat- van
Tillstraat.
Instemmen met
a. definitief verkeersbesluit 30 km zone
van Tillstraat-Pastoor Sartonstraat-Dr.
Henri Hermansstraat incl. uitbreiding
parkeerareaal met 2 plaatsen;
b. publicatie definitief verkeersbesluit in
Heuvelland Aktueel;
c. afwachten en afhandelen (eventuele)
reacties op publicatie definitief
verkeersbesluit;
d. aansluitend overgaan tot uitvoering
werkzaamheden.
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GW

Akkoord.

Verkeersstructuur centrumplan.
Instemmen met de bijgevoegde conceptnotitie
en de voorgestelde vervolgprocedure.
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Akkoord.

