Besluitenlijst Collegevergadering openbaar

Datum

28-05-2019

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

Bestuurskamer (2.58)

Voorzitter

H.A.G. Hellegers

Aanwezigen

D. van Deurzen, G. van Heeswijk, H.A.G. Hellegers, F.J.M. van Lankvelt,
M. Prinssen en I. Verkuijlen

4

Afdeling Ruimte

4.b

Beslissing op bezwaar verkeersbesluit instellen eenrichtingsverkeer
Heinsbergenstraat (ONIB).
Het bestreden besluit in stand te laten zonder wijziging van argumentatie.
Besluit
Akkoord.

4.c

Beslissing op bezwaar kapvergunning Paukenstraat te Uden (ONIB).
Het bestreden besluit overeenkomstig het advies van de OCB te herroepen voor
wat betreft de opgenomen herplantplicht.
Besluit
Akkoord.

4.d

Beslissing op bezwaar Hoge Randweg 24a in Volkel (ONIB).
Met aanvulling van de motivering uw besluit in stand te laten waarin het
wijzigen van de bestemming van het bijgebouw naar woning is geweigerd.
Besluit
Akkoord.

4.e

Handhavingsprocedure aanschrijving last onder dwangsom op het adres
Landerlaan 8 te Uden (ONIB).
1. betrokkenen een last onder dwangsom op te leggen tot het beëindigen en
het beëindigd houden van het met het bestemmingsplan strijdige gebruik van
het bijgebouw op het adres Landerlaan 8 in Uden;
2. een begunstigingstermijn van 3 maanden stellen waarbinnen moet worden
voldaan aan de aanschrijving;
3. aan betrokkenen een last onder dwangsom op te leggen van € 1.000,- per
week tot een maximum van € 15.000,- wanneer niet binnen de gestelde
termijn aan de last wordt voldaan.
Besluit
Akkoord.

4.f

Realisatie woningen Wikkestraat Odiliapeel (ONIB).
1. In principe mee te werken aan het verzoek tot realisatie van maximaal vier
woningen aan de Wikkelstraat in Odiliapeel;
2. middels een anterieure overeenkomst het kostenverhaal te regelen;
Besluit
Akkoord, met als voorwaarde dat de percelen Spechtenlaan verkocht zijn
alvorens deze woningen op de markt komen.

4.g

Realiseren psychosociale hulpverlening (ONIB).
In principe medewerking verlenen aan het stallen van paarden/pony’s ten
dienste van psychosociale hulpverlening in een veldschuur en het gebruiken
van agrarische gronden ten behoeve van psychosociale hulpverlening middels
paarden in de buitenlucht, onder de voorwaarde dat ter plaatse
landschapsontwikkeling plaatsvindt.
Besluit
Akkoord.

4.h

Uitbreiding Brabantse Hoeve (ONIB).
1. In principe medewerking verlenen aan het herbestemmen van de
naastgelegen woonbestemming naar een verblijfsrecreatie en deze toe te
voegen aan het huidige verblijfsrecreatiebestemming van de Brabantse Hoeve;
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2. in principe medewerking verlenen aan het realiseren van een parkeerplaats
gelegen ten noordwesten van de Brabantse Hoeve en tevens het verplaatsen
van de huidig gelegen paardenbak, onder de voorwaarde dat het bestaande
parkeerterrein gelegen aan de overzijde van de Zeelandsedijk verdwijnt;
3. geen medewerking verlenen aan het realiseren van een nieuw horecagebouw
en daarmee het uitbreiden/intensiveren van de horecamogelijkheden ter
plaatse.
Besluit
Gewijzigd akkoord. Op beslispunt 3 is afwijkend besloten omdat het College
wel medewerking wil verlenen aan het verplaatsen van de m2 horeca.

4.j

Ontwerp wijzigingsplan "Canadasweg 7 Uden" (ONIB).
De formele bestemmingsplanprocedure te starten door het ontwerp
wijzigingsplan ‘Canadasweg 7 Uden’ (NL.IMRO.0856.WPCanadasweg7-ON01)
ter visie te leggen.
Besluit
Akkoord.
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