PERSLIJST
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul,
gehouden op 17 maart 2015.
AANWEZIG:

Burgemeester:
Wethouders:
Gemeentesecretaris:

AFWEZIG:

drs. J.M.A. Eurlings.
drs. H.M.L. Dauven, J.M.M. Vermeer,
drs. C.P.J.L. Vankan en drs. R. Meijers
L.T.J.M. Bongarts.

Wethouder:

NR

AFD

RESUME

ADVIES

1

FAZA

De notulen van de vergaderingen van de burgemeester en
wethouders van 10 maart 2015.

Akkoord.

2

P&O

Personeelsaangelegenheden.

Besproken.

3

SECR

Gewestelijke overige aangelegenheden.

Terugkoppeling door
de wethouders
Vankan, Meijers en
Vermeer van de
belangrijkste
bevindingen van de
Commissies SOB en
EFT.

4

SECR

Verslag/toezeggingen Raad/Commissies.

Besproken.

5

SECR

Burgerparticipatie.

De nieuwe structuur
en wijze van werken
zijn geïntroduceerd bij
het management en
bij de
kernambtenaren.

6

CONC

Brief Werkgroep Niks aan de Hand over het aantal
evenementen in onze gemeente.
De brief van de werkgroep Niks aan de Hand waarin
zorgen worden geuit over het grote aantal evenementen
in de gemeente conform het concept beantwoorden.

7

CONC

Akkoord.

Resultaat besprekingen met ondernemers in het centrum.
a. Kennis te nemen van de besprekingen met de
ondernemers en een aantal in de collegenota
genoemde acties in gang zetten;
b. De bijlage behorende bij het “besluit tot
aanwijzing plaatsen betaald parkeren en
vergunning parkeren en tot het stellen van
voorschriften voor het in werking stellen van
parkeerapparatuur” van 18 februari 2014 aan te
passen met een parkeerduur van maximaal 120
minuten voor wat betreft de parkeerduur van de
parkeerticket-parkeerders voor het parkeerterrein
Villa Via Nova en deze aanpassing per 1 mei 2015
in werking te laten treden.

1

Akkoord onder die
voorwaarde dat het
parkeertarief
gelijktijdig wordt
gelijkgesteld met de
andere
parkeerplaatsen in de
kern Valkenburg.

c. Met de bewoners en ondernemers van de
Plenkertstraat in overleg gaan met betrekking tot
de verkeerssituatie in de straat. Het resultaat
terug koppelen.
8

Verg.

Aanvraag omgevingsvergunning voor de aanleg van een in/uitrit naar het perceel Daalhemerweg 126 te Valkenburg.
Akkoord.
De omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarde
dat het vervallen van de openbare
a. parkeerplaats ter hoogte van het perceel
Daalhemerweg 126 na het onherroepelijk worden
van de omgevingsvergunning gecompenseerd
wordt door het intrekken van de
parkeervergunning van de aanvrager.

9

OR

Lidmaatschap gemeente Simpelveld binnen LGR Maas en
Mergelland.
Instemmen met het formeel uittreden van de gemeente
Simpelveld bij het samenwerkingsverband Maas en
Mergelland

2

Akkoord.

