Raadsvergadering de dato 21 juni 2021
Voortgangscontrolelijst betreffende ingekomen stukken gericht aan de raad, die voor advies dan
wel ter afdoening zijn verwezen naar het college van burgemeester en wethouders of de raad.
Indiener
Ingekomen voor de raad van 1 juli 2019
Brief (117) (099472056) d.d. 16/06/19 van de heer
R. Meijs inzake Openluchttheater achter geluidswal.

Ingekomen voor de raad van 8 juni 2020
Brief (54) (099481070) d.d. van de heer Herben
inzake reactie op antwoordbrief college (099481070)
van 24/01/20) over de Sibbergroeve (brief nr. 263,
2019).

Ingekomen voor de raad van 5 oktober 2020
Brief (264) (099488975) d.d. 05/08/20 van Raad van
State inzake beroep de heer/mevrouw Mourik
betreffende partiële herziening BP kernen 2020
Vroenhof 47, 49 en 51.
Het verweerschrift is onder nummer 09948977
ingeboekt en dit laatste nummer is het lopende
dossier.

Brief (285) (099490607) Raad van State inzake start
procedure niet vaststellen Bp Partiele herziening
Buitengebied 2012 - uitbreiding camping Vinkenhof.

Afdoening
Het OLT en de gemeente zijn hierover nog
in overleg. Het OLT is op dit moment nog
bezig met een ontwerp voor de complete
entree. Voor het einde van 2020 wordt
duidelijkheid verwacht.
Op 02/10/2020 is een reactie van de
provincie binnengekomen waaruit blijkt
dat nader overleg nodig is. De reactie aan
de provincie en de reactie vanuit de zijde
van de gemeente zijn als bijlage
toegevoegd.
Op 15/12/2020 is een aanvullend schrijven
van de provincie ontvangen. Ook dit
schrijven is als bijlage toegevoegd.
Hiermee is dit punt afgehandeld.
Raad 12/04/21: toegezegd dat er een
ambtelijk informatiegesprek zal
plaatsvinden met familie Herben.
Update wethouder Vankan in commissie
SOB 01/06/21.
Heeft betrekkking op brief (244)
(099477879) d.d. 30/10/2019 van de
heer/mevrouw Van Mourik.
Bestemmingsplan is vastgesteld in raad
van 08/06/2020.
Update 12/02/21: afgelopen week is er
namens de raad een verweerschrift naar
de Raad van State gestuurd als reactie op
het inhoudelijk beroep. Het is nog niet
bekend wanneer de zitting zal
plaatsvinden.
22/04/21: aanvullend schrijven Raad van
State ontvangen (brief 2021 149)
betreffende aanmelden 3e belang
hebbende.
03/05/21: aanvullend schrijven Raad van
State ontvangen (brief 2021 161)
betreffende schriftelijke uiteenzetting
namens derde belanghebbende de heer
Engelbert.
Update 12/02/21: de gevraagde stukken
zijn toegestuurd. Daarna hebben we geen
nieuwe info meer ontvangen. De zaken
staan op de rol bij de Raad van State.
We gaan ervan uit dat e.e.a. door de
‘coronaperikelen’ wat langer duurt.
Op 12/03/21 is een bief (100) ontvangen
van Raad van State inzake beroep.
Het verweerschrift namens de raad is in
mei 2021 verzonden.
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Ingekomen voor de raad van 14 december 2020
Brief (305) (099491293) d.d. 30/09/20 van SV Geuldal
inzake verzoek voor een financieel
haalbaarheidsonderzoek voor een nieuwe
accommodatie.
Ingekomen voor de raad van 22 februari 2021
Brief (4) (1182636) d.d. 09/12/20 van de heer
Huntjens namens VV Walram inzake programma van
eisen nieuwbouw clubgebouw VV Walram.

Brief (21) (1182915) d.d. 18/12/20 van de heer
Candel namens vv Bert’28 inzake programma van
eisen voor nieuwbouw sportcomplex vv Berg’28.

Brief (30) (1183148) Raad van State inzake beroep E.
Delhoofen aangaande Bestemmingsplan Initieel
Omgevingsplan Valkenburg aan de Geul 2020 en
verzoek toezenden stukken.
Brief (36) (1182934) d.d. 17/01/21 van mevrouw
Lataster (namens diverse bewoners van de
Kruisstraat, Kapelstraat en de Limietstraat te IJzeren)
inzake landmetingen perceel weideland, gelegen
tussen de Kruisstraat en de Limietstraat te IJzeren.

Ingekomen voor de raad van 12 april 2021
Brief (69) (1185319) d.d. 17/02/21 van vv Walram
inzake reactie op nieuwe concept nota sport- en
accommodatiebeleid.
Brief (74) (1185405) d.d. 22/02/21 van de heer
Candel namens vv Berg’28 inzake reactie op nieuwe
concept nota sport- en accommodatiebeleid.
Brief (77) (185410) d.d. 22/02/21 van de heer Reijnen
namens Bewonerscollectief Langen Akker inzake
gebiedsvisie kern Berg.

Tijdens de raad van 22/02/21 is gevraagd
deze brief te betrekken bij het dossier
sport- en accommodatiebeleid.
Update 12/02/21: op 09/02/21 heeft een
online bijeenkomst plaatsgevonden met
verenigingen en stakeholders nieuwe
sport, bewegen en sportaccommodatie
beleid. De raadsleden mochten hier als
toehoorder bij aansluiten.
Tijdens de raad van 22/02/21 is gevraagd
deze brief te betrekken bij het dossier
sport- en accommodatiebeleid.
Update 12/02/21: op 09/02/21 heeft een
online bijeenkomst plaatsgevonden met
verenigingen en stakeholders nieuwe
sport, bewegen en sportaccommodatie
beleid. De raadsleden mochten hier als
toehoorder bij aansluiten.
Tijdens de raad van 22/02/21 is gevraagd
deze brief te betrekken bij het dossier
sport- en accommodatiebeleid.
Update 12/02/21: de stukken zijn gestuurd
aan de Raad van State. Het (inhoudelijk)
beroepschrift hebben wij nog niet
ontvangen van de Raad van State.
Update 12/02/21: deze brief wordt
beantwoord nadat het college een besluit
heeft genomen over het al dan niet
innemen van een positieve grondhouding
over dit plan (besluitvorming vermoedelijk
op 09/02/21). Zodat ook deze informatie
in de antwoordbrief kan worden vermeld
en de briefschrijvers zo volledig mogelijk
worden geïnformeerd.
Update 19/02/21: de antwoordbrief
vanhet college is toegevoegd.
Op verzoek uit raad 22/02/21 is deze brief
als bespreekpunt behandeld in de
gecombineerde commissie SOB/EFTR van
24/03/21. In deze commissie is ook
gebruik gemaakt van het spreekrecht
burgers.
Tijdens de raad van 22/02/21 is gevraagd
deze brief te betrekken bij het dossier
sport- en accommodatiebeleid.
Tijdens de raad van 22/02/21 is gevraagd
deze brief te betrekken bij het dossier
sport- en accommodatiebeleid.
Deze brief is een vervolg op brief (337)
(Z.1181613) van de heer Reijnen (namens
buurtbewoners) inzake gebiedsvisie kern
Berg. Op 04/02/21 is een aparte sessie
georganiseerd voor het bewonerscollectief
om hun inbreng te geven op de scenario’s
voor de ontwikkelvisie Berg. De heer
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Brief (80) (185640) d.d. 23/02/21 van familie Habets
inzake reactie op nieuwe bouwplannen voor locatie
Bergervliet.
Ingekomen voor de raad van 21 juni 2021
Brief (142) (1185250) d.d. 190421 van Buurtoverleg
Emmaberg-Heek-Nieuweweg inzake plaatsen 50 km
borden op de Nieuweweg en Emmaberg zoals op
Neerhem werd gedaan.
Brief (147) (1184618) d.d. 210421 van Familie Van
Kasteren inzake voortgang bouwvergunning
Bergerliet.
Brief (168) (1192781) d.d. 070521 van familie Van
Rennes inzake verzoek tot handhaving en verwijderen
3 houten huizen op camping Vinkenhof te Schin op
Geul.
Brief (171) (1192896) d.d. 110521 van Restaurant De
Aw Geul inzake informatie over ontwikkelingen
Camping Vinkenhof.
Brief (181) (1193239) d.d. 250521 van
Gemeenschapshuis Achter de Erke inzake toekenning
coronagelden aan 61 culturele verenigingen.
Brief (200) (1193828) d.d. 070621 van Mevrouw Smits
namens Chorale Valkenburg inzake bezwaar tegen het
niet toekennen van de steun- en herstelregeling
culturele sector gemeente Valkenburg en verzoek tot
heroverweging criteria.

Reijnen was hier ook bij aanwezig.
Hiermee is deze eerste brief afgehandeld.
Loopt.

20/04/21 afhandelingsmail verzonden.

Loopt.
Loopt.

Loopt.
20/05/21 reactie aan briefschrijvers
verzonden.
Loopt.
Loopt.
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