GEMEENTE BOEKEL

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Boekel;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 juli 2017
gelet op:



De artikelen 5 en 6 alsmede de overige van toepassing zijnde bepalingen van de Wet
voorkeursrecht gemeenten (Wvg) en de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:
1. Op grond van artikel 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) percelen, gelegen
in het gebied “Centrum Boekel” aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24
en 26 van de Wvg van toepassing zijn. De percelen zijn aangegeven op de bij dit besluit
behorende en als zodanig gewaarmerkte kadastrale tekening en op de percelenlijst,
waarop zijn vermeld de in de aanwijzing opgenomen percelen, de grootte, alsmede de
namen van de eigenaren en de rechthebbenden van de daarop rustende beperkte
rechten, het een en ander volgens de openbare registers van het kadaster per 18 en 22
mei 2017, met de aantekening dat de hiervoor genoemde percelen niet eerder zijn
aangewezen op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten.

2. Dat de in punt 1 genoemde percelen, gelegen in het gebied Centrum Boekel worden
aangewezen om de realisering van de toegedachte bestemming “ Centrumdoeleinden”
met bijbehorende infrastructuur en voorzieningen zeker te stellen, die allen nietagrarisch zijn;
3. Dat dit besluit is genomen ter bestendiging van het besluit de dato 13 juli 2017 van het
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, welk besluit van
rechtswege vervalt, zodra dit raadsbesluit inwerking treedt;
4. Dat dit besluit een werkingsduur heeft van ten hoogste drie jaar;

5. Het raadsbesluit te publiceren in de Staatscourant van 13 oktober 2017 en voorts
kenbaar te maken conform de Wvg, zodat met ingang van 14 oktober 2017 het
voorkeursrecht inwerking treedt.
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Aldus besloten in de openbare vergadering van
de raad van de gemeente Boekel, gehouden op 12 oktober 2017

de griffier,

de voorzitter,

M.R.P. Philipse

P.M.J.H. Bos
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