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Voorstel college betreffende verkoop
Kasteel Oost

Excursie: de wethouder stelt voor de
locatie te bezoeken op het moment dat
er meer duidelijk is over de invulling van
de totale oostvleugel, maar misschien wil
de wethouder sport de locatie nu
bezoeken.

Dit zal mogelijk in 2021 plaatsvinden
zodra er meer duidelijk is volgt
afspraakverzoek via griffie.
24/03/21: de partij die de koopakte
heeft ondertekend wil er niet onderuit,
maar vanwege de pandemie loopt men
op dit moment tegen een aantal zaken
aan. Als betrouwbare overheid is de
gemeente bereid om de partij in
contact te brengen met andere
gegadigden die zich al gemeld hadden
en te kijken welke mogelijkheden er
zijn, zodat op die manier kan worden
voldaan aan de bij de verkoop van
Kasteel Oost door de raad gestelde
kaders. Zodra er meer duidelijkheid is,
zal de wethouder de commissie
hierover informeren.
Gesprekken met kopende partij en
andere partij(en) lopen om
mogelijkheden tot combinatie te
verkennen.

Cie 23/11/21: wethouder Vankan gaat
ervan uit dat er binnen niet al te lange
tijd knopen worden doorgehakt. Mochten
er zich in de door de raad gestelde
voorwaardensfeer onverhoopt
wijzigingen voordoen (waar de
wethouder zeker niet op koerst en waar
niet van wordt uitgegaan) dan komt de
wethouder daarmee terug naar de raad.
Er werd een opmerking gemaakt over de
staat van het onderhoud. Het college wil
met de (nieuwe) koper afspraken maken
over het onderhoud en de toestand van
het kasteel
13.12.21

13.12.21

23.11.21
Schriftelijke inbreng mevrouw Drissen
(namens bewoners Pastoor Sartonstraat,
Van Tillstraat en de Doctor
Hermanstraat) inzake de staat van de
bestrating

Wethouder Vankan zegt toe deze brief
(met prioriteit) mee te nemen in het
uitvoeringsprogramma 2022 voor de
stoepen en het wegherstel.

Rondvraag fractie VSP inzake gevaarlijke
toestanden bij het spoortunneltje
Hekerbeekweg/Hekerbeekstraat en
Herkenbroekerweg

Wethouder Vankan zegt toe de door de
fractie aangedragen punten mee te
nemen in de uitvoering van het

29.11.21
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Voorstel college betreffende
participatievisie Omgevingswet
gemeente Valkenburg aan de Geul

Voorstel college betreffende vaststellen
Verordening stimuleringslening isoleer je
huis Valkenburg aan de Geul 2021

Mobiliteitsplan. Daarbij wordt ook
gekeken of het nodig is rigoureuzere
maatregelen te treffen.
Wethouder Vankan kan zich vinden in het
voorstel van de fractie VSP om de
participatievisie over 2 jaar te evalueren
aan de hand van enkele
praktijkvoorbeelden, zodat duidelijk
wordt hoe deze visie in de praktijk
werkt. De wijze waarop de evaluatie
tegen die tijd wordt vormgegeven weet
de wethouder nu nog niet, maar de
resultaten worden zeker besproken in de
klankbordgroep Omgevingswet. Als blijkt
dat het nodig is de visie op onderdelen
aan te passen, dan wordt daarover een
voorstel ter besluitvorming aan de raad
voorgelegd.
Er werd gesproken over het toevoegen
van bepaalde maatregen. De wethouder
zegt toe dat het college in ieder geval
nader zal onderzoeken of mogelijk is
voorzetramen en raamluiken toe te
voegen aan de lijst met maatregelen.
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Wordt op raadsplanner gezet voor eind
2023/begin 2024.

De mogelijkheid van toevoegen van
voorzetramen en raamluiken is
onderzocht. Vooral bij monumenten is
isolatie altijd maatwerk en zal regulier
HR++ glas en triple glas niet altijd
mogelijk zijn. Voor deze categorie
woningen wordt daarom bij
uitzondering een uitbreiding
voorgesteld van de maatregelenlijst. Er
is gekozen voor een bepaling die ruimte
biedt voor maatwerk bij isolatie van
alle gebouwdelen van monumenten en
dus niet beperkt is tot alleen
voorzetramen of luiken. Bij reguliere
woningen/ niet-monumenten is die
uitzondering niet aan de orde omdat we

zoveel mogelijk maatregelen met goede
isolerende eigenschappen willen
faciliteren, zoals die nu zijn opgesomd
in de maatregelenlijst. Voorgesteld
wordt daarom om de maatregelenlijst
uit te breiden met een nieuw punt i.
(en huidige i. door te nummeren naar j)
met de volgende tekst: “een of meer
andere dan voornoemde Maatregelen
als alternatief voor de Maatregelen,
indien en voor zover de Bestaande
woning een rijks- of gemeentelijk
monument betreft en een of meer
voornoemde Maatregelen in verband
met die monumentale status niet
kunnen worden uitgevoerd. Het
alternatief dient te worden gekozen na
voorafgaand overleg tussen de
aanvrager, Service Provider en
gemeente waarbij uitgangspunt is dat
gekozen wordt voor een alternatief
waarvan de isolerende werking die van
de niet toegestane Maatregel het
dichtst benadert. ”
Deze wijziging wordt ter besluitvorming
bij het college ingebracht op basis van
de in art 3 lid 3 van de verordening
opgenomen uitbreidings- of
wijzigingsbevoegdheid van het college.
Voorstel college betreffende
reconstructie voormalige provinciale weg
door Houthem inclusief kleinschalig ovoverstappunt

Over de Investeringsimpuls SPV kan
wethouder Vankan nu niet meer zeggen
dan hetgeen hij al heeft gezegd en op 13
december kan hij hier ook nog niet meer
over zeggen. De wethouder zal in de
komende commissies SOB een update
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geven over de binnen te halen subsidies.
Brief (246) van Agrobosbouw inzake kans
op extreme weersomstandigheden

De gemeente legt geen graften aan, dat
doen de boeren. Voor 9 december staat
een gesprek gepand met de LLTB en
wethouder Vankan zal dit thema dan
zeker aan de orde stellen.
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Het overleg met LLTB heeft plaats
gevonden medio januari en het thema
is aan de orde gesteld (graften).

