NOTULEN van de besloten vergadering van de Raad
van de gemeente Boekel gehouden op 3 juli 2014
om 22.40 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Aanwezig:
De heer P.M.J.H. Bos (vz),
Mevrouw M.R.P. Philipse, griffier.
De leden:
De heer A.M.G.M. van de Ven (DOP),
Mevrouw A.A.M. Heunks – van Uden (DOP),
De heer H.W.A. van Mierlo (DOP),
Mevrouw A.M.G. Brouwer (DOP),,
Mevrouw A.J.P.M. van Eert-van de Ven (GVB),
De heer L.A. van den Hoogen (GVB),
De heer A.D.M.M. de Wit (GVB),
De heer A.P.B. van Lieshout (GVB),
Mevrouw M.A.T. van den Broek (CDA),
De heer H.H.A. de Bruin (CDA),
De heer P.J.W. van Lankvelt (CDA),
De heer M.J.A. Tielemans (CDA),
De heer M.R.G. Buijsse (VVD),
De heer J.M. van Duijnhoven (BW).
Voorts aanwezig:
De heer T.A.M. van de Loo, wethouder
De heer H.A.J. Willems, wethouder
Mevrouw C.A.J.M. Savelkoul-van Rooij, notuliste.
Afwezig:
De heer W.J. Manders (VVD)
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed en hij heet iedereen van harte
welkom.
2. Raadsvoorstel inzake voorbereidingsbesluit detailhandel.
Wethouder Van de Loo geeft aan dat er een besloten vergadering van de raad is ingelast. De raad
heeft een centrumvisie vastgesteld, waarin staat dat Boekel een boodschappendorp is. Op dit
moment gaan er geruchten dat mogelijk een supermarktketen zich wil vestigen in Boekel. Op
dit moment biedt het bestemmingsplan de mogelijkheid voor een supermarkt om zich te
vestigen buiten het centrumgebied. Indien de raad het voorliggende voorbereidingsbesluit
neemt, krijgt de gemeente een jaar de tijd om een bestemmingsplan te maken. Met dit
voorbereidingsbesluit worden niet alleen supermarkten, maar ook andere detailhandel
geweerd buiten het centrumgebied. Met dit besluit wordt een deel van de centrumvisie
doorbroken. De raad heeft met dit voorbereidingsbesluit altijd nog de mogelijkheid om een
supermarkt op een andere locatie te vestigen, indien dit wenselijk is.
DOP wil graag de onderliggende stukken. Erbij want wilhelminastraat noord hoort ook bij het
centrum.
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GVB

CDA en de locatie Van Weren en de Boerenbond. .
Wethouder Van de Loo antwoordt dat hier geen supermarkt kan komen, dit is andervangen door
centrum visie Oost en bij van Weren mag enkel een ander tuincentrum komen.
Vz
in een boodscahppendorp zijn de supermarkten de grote publiekstrtekkers
BW akk.
DOP akk.
CDA
DOP
De heer Van de Vleuten detailhandel zit enkel op het aangegeven stuk aan de Wilhelminastraat.
GVB kan zich voorstellen dat andere winkels ook een dergelijk voorbereidingsbesluit willen.
VVD begrijpt dat met dit voorstel Supercoop wordt bevoordeeld, maar kan zich voorstellen dat
andere detailhandel dit ook wil.
Akk, maar roept het colelge op om meer naar het centrum te bewegen.
Iedereen akk.

3. Sluiting.
De vz sluit de vergadering met het gebruikelijke gebed om 23.15uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Boekel gehouden
op 9 oktober 2014.
De griffier

De voorzitter

M.R.P. Philipse

P.M.J.H. Bos
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