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ontwerp-bestemmingsplan
'Klimmenderstraat 2 - Villa de Proosdij'

De familie Habets is vanaf 2007 bezig met de restauratie en ontwikkeling van het
pand Klimmenderstraat 2 te Klimmen (Villa de Proosdij) en het realiseren aldaar
van een landgoed. Het pand is een Rijksmonument en is gelegen op een fraaie
zichtlocatie aan de entree van Klimmen.

akkoord
Instemmen met het ontwerp-bestemmingsplan ‘Villa de Proosdij’ en dit
overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro),
na doorvoering van de gewenste aanpassingen, gedurende zes weken ter inzage
leggen.

Met het oog op een duurzaam behoud en een zelfredzame invulling van de
bebouwing en omliggende gronden is door de familie Habets een ontwikkelvisie
opgesteld. Deze visie doet recht aan de cultuurhistorische waarde van het
ensemble, de rijke Romeinse geschiedenis van het pand en de omgeving en
beoogt tegelijk voldoende economisch perspectief te bieden, waarbij publieke
beleving een voorname randvoorwaarde is. De ontwikkelvisie is vertaald in een
ontwerp-bestemmingsplan.
41824

Vaststelling Verordening elektronische
kennisgeving 2018

Over de implementatie van de landelijke voorziening DROP als instrument voor
elektronische bekendmaking van regelgeving en besluiten (Gemeenteblad) en
consolidatie van regelgeving en besluiten (v/h CVDR) in Voerendaal
informeerden wij u al op 12 september j.l. (zaaknr. 40879). In verband hiermee
moet ook een nieuwe Verordening elektronische kennisgeving gemeente
Voerendaal door de raad worden vastgesteld.

akkoord
De raad voor te stellen:
a. de Verordening elektronische kennisgeving gemeente Voerendaal 2016 in te
trekken;
b. de Verordening elektronische kennisgeving gemeente Voerendaal 2018 vast te
stellen.

41693

Handhavingsverzoek bouwwerken
Luiperbeekstraat 58

Op 22 juni 2017 ontvingen wij per brief een handhavingsverzoek, gericht tegen
akkoord
een aantal zonder omgevingsvergunning gerealiseerde bouwwerken op het adres 1. De overtreder schriftelijk gemotiveerd in kennis stellen van het besluit van het
Luiperbeekstraat 58 te Klimmen.
college om op te treden tegen de geconstateerde overtredingen middels een last
onder dwangsom.
Overtreder is het niet eens met het voornemen van het college om handhavend
op te treden en heeft zijn zienswijze hieromtrent schriftelijk en mondeling naar
voren gebracht. De naar voren gebrachte zienswijzen vormen naar ons oordeel
geen redenen op grond waarvan afgezien moet worden van handhavend
optreden.
Voorgesteld wordt om aan overtreder een last onder dwangsom op te leggen ter
verwijdering van drie illegaal gerealiseerde bouwwerken.
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Evaluatie Branding

In het coalitieakkoord "Samen naar een sterker Voerendaal 2015-2018", is het
akkoord
branden van Voerendaal als speerpunt opgenomen. Dit heeft ertoe geleid dat in
Kennis te nemen van de evaluatie branding 2016-2017
2016 en 2017 verschillende brandingsactiviteiten hebben plaatsgevonden. Deze
activiteiten vinden hun oorsprong in de beleidsnotitie "Voerendaal - wonen tussen In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief
groen en stad". In deze beleidsnotitie zijn de volgende brandingsactiviteiten
benoemd voor 2016 en 2017:
• Zomerfestival
• Land van Kalk
• Tour de L1mbourg
• Social Media
• Goed Wonen
• Monumenten
• App
In het raadsbesluit van 09/06/16 heeft de raad kenbaar gemaakt dat de
imagoscore en de aantrekkelijkheid van de lokale woningmarkt geëvalueerd
dienen te worden. Als nulmeting voor het imago van Voerendaal onder inwoners
en niet-inwoners, worden de interne en externe imagoscores uit het
leefstijlonderzoek van Provincie Limburg gehanteerd (2015). Deze scores
bedragen respectievelijk 81 en 58. Ter evaluatie van de interne en externe
imagoscores zouden de scores uit 2015 vergeleken moeten worden met die uit
2016 en 2017. De Provincie Limburg heeft echter aangegeven voorlopig geen
nieuw leefstijlonderzoek uit te voeren. Om die reden is het niet mogelijk om
gegevens te vergelijken. In de evaluatie is daarom niet ingegaan op de eventuele
verandering in de interne en externe imagoscores. In plaats daarvan is per
brandingsactiviteit naar het behaalde resultaat gekeken.

41891

Asfaltering halfverhardingspaden algeme
begraafplaats Voerendaal

Om de laatste knelpunten van wateroverlast op de paden van de begraafplaats
structureel op te lossen wordt nu voorgesteld om deze paden te asfalteren.
Hiervoor zal de firma Laeven B.V. uit Ransdaal worden uitgenodigd voor het
maken van een prijs. Indien de aanbieding past binnen het bedrag opgenomen in
de raming kan worden overgegaan tot opdrachtverlening. Start van de
werkzaamheden is gepland in november 2017. Oplevering is voorzien in mei
2018 e.e.a. afhankelijk van de weersomstandigheden.

akkoord
In te stemmen met de voorgestelde maatregelen en aanbestedingsprocedure en
hiervoor de coördinator Ruimte en Omgeving te mandateren voor de
opdrachtverlening
In te stemmen met het voorstel om de hiervoor benodigde middelen (€ 50.000,-)
te dekken uit de vrije budgetruimte 2017 en dit mee te nemen bij de
najaarsrapportage 2017

De daadwerkelijke uitvoeringstijd en de daarmee gepaarde overlast wordt
beperkt tot 1 week en 2 dagen.
Het totaal benodigd krediet bedraagt € 50.000,-

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal, gehouden op 14-11-2017.
Burgemeester en Wethouders van Voerendaal,
De secretaris
De burgemeester

H.H.M. Timmermans
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