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                   B&W BESLUITENLIJST PERS 
  

Vergadering van burgemeester en wethouders op  dinsdag 27 februari 2018  No. 2018-7 

Aanwezig: : burgemeester H. van Kooten, wethouders G.P. van den Anker, J.H.L.M. de Vreede en secretaris  

A.P.J.M. de Jong 

Afwezig: mevrouw J.H.A. Sørensen 
  

nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.1 (BVEB, team JZ), 15-2-2018. 

 

Bezwaarschrift tegen opgelegde last 

onder dwangsom voor het zonder 

omgevingsvergunning bouwen van 

een schuur aan de Heust 12 te Well. 

 

Port.houder: Burgemeester 

Het bestreden besluit van 30 

augustus 2017 – in afwijking van het 

advies van de bezwaarschriften-

commissie-  in stand te laten. 

 

Het college heeft besloten 

om het besluit van 31 

augustus 2017, waarbij 

een last onder dwangsom 

is opgelegd met betrekking 

tot het oprichten van een 

bouwwerk zonder 

omgevingsvergunning op 

het perceel Heust 12 te 

Well, in stand te laten.  

 

4.2 (R&B), 12-2-2018. 

 

Voortgang wandelroute ‘De 

Zandmeren’ (opdracht trekpontje). 

 

Port. houder: Van den Anker 

1. Afwijken van het 

aanbestedingsbeleid  

2. Opdracht verlenen aan G. van 

Sonsbeek uit Lith voor het 

maken van een trekpontje. 

3. Aanbieden om 50% van de 

kosten van een hekwerk te 

betalen met een maximum van 

€ 1.500,00 

 

Het college heeft enkele 

besluiten genomen m.b.t. 

het aanleggen – en de 

voortgang van een 

wandelroute rond het 

recreatiegebied De 

Zandmeren. O.a. is 

opdracht gegeven voor de 

levering van een 

trekpontje. 

4.3 (B&R), 13-2-2018. 

 

Ontwerp ‘Paraplubestemmingsplan 

Parkeren 2018’ (BP1153). 

 

Port.houder: Van den Anker 

1. Het ontwerpbestemmingsplan 

“Paraplubestemmingsplan 

Parkeren 2018” (BP1153) goed 

te keuren en volgens wettelijke 

voorschriften in procedure te 

brengen en zes weken ter inzage 

te leggen; 
2. In te stemmen met het hanteren 

van de huidige parkeernorm voor 
de in Bijlage 3 genoemde 
ruimtelijke plannen in verband 
met een reeds gevorderde 
voorbereiding. 

Het college van 

burgemeester en 

wethouders heeft besloten 

het 

ontwerpbestemmingsplan 

“Paraplubestemmingsplan 

Parkeren 2018” (BP1153) 

vrij te geven voor inspraak. 

Met het bestemmingsplan 

wordt beoogd ons 

parkeerbeleid vast te 

leggen in onze 

bestemmingsplannen. 

Daarmee samenhangend 

heeft het college eveneens 

besloten over het 

toepassen van 

parkeernormen bij enkele 

ruimtelijke projecten. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.4 (B&R), 25-1-2018. 

 

Uitwerking amendement  1 ‘extra 

inzet recreatiegebieden’ 

 

Port.houder: Van den Anker 

1. Akkoord te gaan met de 

invulling van amendement 1: 

‘extra inzet recreatiegebieden’, 

waarbij de focus ligt op het 

verbeteren van de entree bij 

strandbad Well en de 

Zandmeren en het tegengaan 

van jongerenoverlast bij de 

Zandmeren  

2. In te stemmen met de 

bijgevoegde informatiebrief 

aan de raad. 
 

Het college heeft besloten 

om bij de invulling van het 

amendement 1: ‘extra inzet 

recreatiegebieden’ de focus 

te leggen op de Zandmeren 

in Kerkdriel m.b.t. de 

volgende thema’s; het 

tegengaan van 

jongerenoverlast en het 

verbeteren van de entree 

van de Zandmeren. Het 

resterende budget wordt 

gereserveerd voor 

onverwachte uitgaven. Voor 

dit amendement heeft de 

raad een budget 

beschikbaar gesteld van 

€30.000. 

4.5 (R&B), 15-2-2018. 

 

Beantwoording motie van CDA en 

Samen Sterk inzake ov-

abonnementen. 

 

Port.houder: De  Vreede 

In te stemmen met de brief aan de 
raad. 

In reactie op een 

aangenomen motie 

informeert het college de 

raad over ov-

abonnementen. 

 

4.6 (R&B), 15-2-2018. 

 

Statiegeldalliantie. 

 

Port.houder: De Vreede 

De gemeente Maasdriel aan te 
sluiten bij de Statiegeldalliantie. 

De gemeente Maasdriel 

gaat zich aansluiten bij de 

Statiegeldalliantie. Zo laten 

we de Nederlandse 

regering weten dat wij voor 

de uitbreiding van 

statiegeld zijn op kleine 

plastic flesjes en blikjes. 

Statiegeld zorgt voor 

minder zwerfafval, minder 

dierenleed, minder 

opruimkosten en betere 

recycling van waardevolle 

materialen. Hiermee wordt 

ook invulling gegeven aan 

de naar verwachting 

aangenomen motie van de 

gemeenteraad op 22 

februari 2018. 

 


