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                 B&W BESLUITENLIJST PERS 
  

Vergadering van burgemeester en wethouders op  dinsdag 1 mei 2018  No. 2018-16 

Aanwezig: : burgemeester H. van Kooten, wethouders G.P. van den Anker, mevrouw J.H.A.Sørensen, J.H.L.M. de 

Vreede en secretaris  A.P.J.M. de Jong 

 
  

nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.1 (B&R), 18-4-2018. 

 

Nieuwbouw woning aan de 

Wiekerseweg in het kader van de 

VAB-regeling. 

 

Port.houder: Van den Anker 

Medewerking verlenen aan de 

nieuwbouw van een woning aan de 

Wiekerseweg in het kader van de 

VAB regeling. 

Het college heeft principe-

medewerking verleend aan 

de bouw van een woning 

aan de Wiekerseweg 

ongenummerd te 

Kerkdriel. Deze locatie aan 

de Wiekerseweg, 

kadastraal bekend als 

gemeente Maasdriel sectie 

N nummer 3186, heeft 

ruimtelijke en 

landschappelijk de 

voorkeur boven de 

slooplocatie aan de 

Hogeweg 98 in Rossum. 

Het VAB beleidskader 

biedt onder die 

voorwaarde de 

mogelijkheid om de 

woning op een andere 

locatie dan de slooplocatie 

te bouwen. De aanvrager 

wordt verzocht de plannen 

nader uit te werken  
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.2 (B&R), 22-4-2018. 

 

Commissie Ruimte 30 mei 2018 

Raad 14 juni 2018 

 

Vaststellen “Paraplubestemmings-

plan Parkeren 2018” (BP1153) 

 

Port.houder: Van den Anker 

 

1. In te stemmen met 

bijgevoegde Nota Zienswijze. 

2. De gemeenteraad via 

bijgevoegd raadsvoorstel 

voor te stellen het 

bestemmingsplan 

‘Paraplubestemmingsplan 

Parkeren 2018” 

(NL.IMRO.0263.BP1153-

VG01, BP1153) elektronisch 

en analoog ongewijzigd vast 

te stellen, ter visie te leggen 

in het kader van de 

bestemmingsplanprocedure 

en dit op de gebruikelijke 

wijze te publiceren. 

3. Indieners van de zienswijzen 

op gepaste wijze te 

informeren. 

 

Er wordt beoogd 

parkeerbeleid vast te 

leggen in onze 

bestemmingsplannen. Het 

bestemmingsplan 

“Paraplubestemmingsplan 

Parkeren 2018” (BP1153) 

wordt daarom ter 

vaststelling voorgelegd 

aan de gemeenteraad. 

Daarmee samenhangend 

is eveneens besloten over 

een voorstel over het 

toepassen van 

parkeernormen bij enkele 

ruimtelijke projecten. 

4.3 (B&R), 18-4-2018. 

 

Voortgang afhandeling moties en 

amendementen. 

 

Port.houder: Sørensen 

Vaststellen van bijgaande concept-

informatiebrief aan de raad over de 

afhandeling van moties en 

amendementen die betrekking 

hebben op het sociaal domein. 

 

Het college heeft besloten 

een voortgangsbericht te 

sturen naar de raad over 

de afhandeling van moties 

en amendementen die 

betrekking hebben op het 

sociaal domein. 

4.4 (B&R), 7-5-2018. 

 

CIe S&F 29 mei 2018 

Raad 14 juni 2018 

 

Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2018-

2021. 

 

Port.houder: Sørensen/Burgemeester 

1. In te stemmen met de inhoud 
van de nota Lokaal 
Gezondheidsbeleid 2018-2021 

2. In te stemmen met de 
beantwoording aan de 
participatieraad Maasdriel. 

3. In te stemmen met het 
raadsvoorstel. 

 

Het college heeft 

ingestemd met de inhoud 

van de nota Lokaal 

Gezondheidsbeleid 2018-

2021 en legt de nota ter 

besluitvorming voor aan de 

raad. In de nota wordt 

aangegeven op welke 

manier de gemeente de 

gezondheid van inwoners 

wil borgen en versterken. 

 


