CRANENDONCK

Motie
De raad van de gemeente Cranendonck in vergadering bijeen d.d. 24-4-2018
overwegende dat:
a. Het sluipverkeer door Maarheeze en Soerendonk deze kernen vooral
gedurende de ochtenden onleefbaarder, ongezonder en onveiliger maken
b. De raad in juli 2017 unaniem een motie heeft aangenomen om daartoe
rigoureuze en onorthodoxe verkeersmaatregelen te nemen
c. De voorgestelde voortzetting van de huidige maatregelen hier onvoldoende
recht aan lijkt te doen
d. De bovengeschetste ongezondere onveiligere en onleefbaardere situatie zich
inmiddels ook steeds meer voordoet voor 7.00 en na 9.00 uur
Roept het college op

1) Het huidige aantal controles (tenminste tweemaal per week op wisselende
dagen bij ruim aantal invalswegen) door verkeersregelaars te continueren
zolang als de pilot duurt (dus vooralsnog tot 28 september 2018)
2) Serieus te overwegen het tijdslot van de afsluiting te stellen op 6h-10h en een
dienovereenkomstig verkeersbesluit in procedure te brengen

en gaat over tot de.

van de dag.
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Motie Verklaring Van Geen Bedenkingen Ruilverkavelingsweg 25 te Budel

De raad van de gemeente Cranendonck in vergadering bijeen d.d. 24 april 2018:
Constaterende dat:

e Er bij de eerste aanvraag van de veldschuur buiten de functieaanduiding, in afwijkin van de
vergunning en in strijd met het bestemmingsplan is gebouwd;
o Op dat moment niet helemaal duidelijk was waar het bouwblok precies lag (wijze van inmeten) en hier
ook niet handhavend op is gecontroleerd;
Overwegende dat:
o De aanvrager de veldschuur op de huidige locatie gerealiseerd heeft en nu met de aanvraag
betreffende de omge ingsvergunning weer leges moet betalen;

Draagt het College op:
o Een minnelijke schikking te treffen met de aanvrager door middel van de leges kosten te halveren;
En gaat over tot de orde van de dag.
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Motie Verklaring Van Geen Bedenkingen Ruilverkavelingsweg 25 te Budel

De raad van de gemeente Cranendonck in vergadering bijeen d.d. 24 april 2018:
Constaterende dat:
o Er bij de eerste aanvraag van de veldschuur buiten de functieaanduiding, in afwijking van de

vergunning en in strijd met het bestemmingsplan is gebouwd;
® Op dat moment niet helemaal duidelijk was waar het bouwblok precies lag (wijze van inmeten) en hier
ook niet handhavend op is gecontroleerd;
Overwegende dat:
® De aanvrager de veldschuur op de huidige locatie gerealiseerd heeft en nu met de aanvraag
betreffende de omgevingsvergunning weer leges moet betalen;

Roept het College op:
o Een minnelijk-e-se-hikkin te treffen met de aanvra er door middel van de le es-kest-en-te-halveren;
« Bij een eventueel verzoek van de indiener een positieve grondhouding aan te nemen
En gaat over tot de orde van de dag.
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