
  

Overzicht afhandeling ingekomen stukken raad 2022 
Bijgewerkt op 06-12-2022 
 

Datum 

vergadering 

Ingekomen stuk Stand van zaken Datum 

afgehandeld 

Afgehandeld 

01-02-2022 B2 04, 22 Indieners brieven woningbouw Deil, lijst 

achter slot 

Het college heeft eind vorig jaar besloten onder voorwaarden 

medewerking te willen verlenen aan een nieuwe ontwikkeling 

van woningbouw in Deil. Als eerste wordt nu een 

landschappelijke/ stedenbouwkundige analyse uitgevoerd 

naar de passendheid van woningbouw in de structuur van het 

dorp en wordt gekeken naar de inpassing van een nieuwe 

ontwikkeling in het woningbouwprogramma. De in de aan de 

raad gerichte brieven genoemde argumenten/zorgen worden 

dus betrokken bij de ruimtelijke analyse. Het is de bedoeling 

de analyse dit voorjaar af te ronden. Vervolgens zal ook de 

participatie met inwoners/belanghebbenden als onderdeel 

van het voorbereidingsproces worden vormgegeven. 

  

22-03-2022 B2 02 Reactie aan Raad van State ARAG Nieuw 

bestemmingsplan Achter Achterstraat 18-22 

We hebben de Raad van State verzocht het raadsbesluit van 

21 december 2021 in stand te laten. We zijn in afwachting 

van een uitspraak of zitting van de Raad van State. 

  

27-09-2022 B2 01-zienswijze-bp-haarstraat-8-tuil BP Haarstraat 8 te Tuil wordt geagendeerd voor de 

raadsvergadering van 29 november 2022. 

  

 B2-02-Werkzaak-bestuursrapportage- 2022-voor-

zienswijzen-aan-gemeenten 

Zowel wettelijk als volgens de Gemeenschappelijke Regeling 

zelf is er geen aanleiding om een zienswijze aan de raad te 

vragen. Daarom volstaat dit voorstel met een zienswijze 

namens het college. Dit is afgestemd met de griffie. De raad 

wordt geïnformeerd via de lijst mededelingen over dit besluit. 

27-09-22  

 B2 03-brief-addendum-bestuursrapportage-2022-

werkzaak 

Wordt via college afgehandeld, besproken met griffie.  15-09-22  

 B2 04-zienswijze-bp-waalbandijk Door intrekking afgehandeld, bestemmingsplan gepland voor 

raadsvergadering 25-10-22 

15-09-22  



  

 B2-05-intrekking-zienswijze-bp-waalbandijk(B2-

04) 

Door intrekking afgehandeld, bestemmingsplan gepland voor 

raadsvergadering 25-10-22 

15-09-22  

 B2-06-brief-provincie-richtlijn-extra-gelden-

jeugdzorg-2023 

   

29-11-2022 B2-01-zienswijze-VBL-op-ontwerpbp-

kampeerterrein-Lievelinge 

De zienswijzeperiode is inmiddels verstreken voor dit 

bestemmingsplan. Er is een officiële zienswijze ingediend 

van de Vereniging tot behoud van het Lingelandschap (VBL). 

Op dit moment ben ik bezig om de zienswijzenota op te 

stellen in overleg met de initiatiefnemers van de camping. 

Naar verwachting kan het bestemmingsplan volgens mijn 

huidige planning worden behandeld in de raadsvergadering 

van januari / februari 2023 

14-12-22  

 B2-02-zienswijze-bp-haarstraat-8-tuil Is vastgesteld in raad van 29-11 14-12-22  

 B1-01-nog-geen-antwoord-bezwaar-alcoholwet-

River-Lounge-Steenfabriek-3-Heesselt 

Er is contact geweest met bezwaarmaker.  14-12-22  

20-12-2022 B1-01-verzoek-inritvergunning    

 B1-02-(begeleidende)-mail-aan-raad-geen-

knalapparaat-in-dorpskern-Tricht 

   

     

     

 


