GEMEENTE BOEKEL

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Boekel;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 september 2018;
Gelet op:


De door belanghebbenden in het kader van artikel 4:8 Algemene wet bestuursrecht
(Awb) naar voren gebrachte zienswijzen en de reactie daarop;



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 “De Burgt” (voorheen bekend als “Donk en Lage Schoense”) 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 naar de
rechtstoestand van de openbare registers van het kadaster van (volledig bijgewerkt t/m)
respectievelijk 4 mei 2018 en 11 mei 2018;
2. Dat de in punt 1 genoemde percelen, gelegen in het gebied “De Burgt”, worden
aangewezen om de realisering van de toegedachte bestemming “Wonen en
aanverwante voorzieningen” zeker te stellen;
3. Dat dit besluit is genomen ter bestendiging van het besluit de dato 26 juni 2018 van het
college van de gemeente Boekel, welk besluit van rechtswege vervalt, zodra dit
raadsbesluit rechtskracht heeft;
4. Dat dit besluit een werkingsduur heeft van ten hoogste drie jaar;
5. Het raadsbesluit te publiceren in de Staatscourant van 21 september 2018 en voorts
kenbaar te maken conform de Wvg en door registratie in het kader van de Wet
kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb) zodat met ingang van 22 september
2018 het voorkeursrecht rechtskracht heeft.

Aldus besloten in de openbare vergadering van
de raad van de gemeente Boekel, gehouden op 20 september 2018
de griffier,

de voorzitter,

M.R.P. Philipse

P.M.J.H. Bos

