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Nr.

B&W

1.1
1.2

5870

Onderwerp

Com/ raad

Beslissing

Toelichting op besluit

Vaststelling besluitenlijst

De besluitenlijst wordt in overeenstemming

collegevergadering 1 mei 2018.

met het concept vastgesteld.

Uitbreiden parkeerplaatsen aan

Betrokkene mededelen dat aan het verzoek

Bij Herberg de Brabantse Kluis is er op

de Kloosterdreef t.b.v. Herberg

medewerking wordt verleend en dat zij

dit moment onvoldoende

de Brabantse Kluis.

hiervoor een omgevingsvergunning kan

parkeergelegenheid. Dit leidt tot

aanvragen.

overlast en onveilige situaties.
Betrokkene wil aan de Kloosterdreef ca.
60 parkeerplaatsen realiseren. Het
parkeerterrein leidt niet tot een
aantasting van aanwezige waarden in
dat gebied. Aan het verzoek kan worden
meegewerkt middels een
omgevingsvergunning.

1.3

6083

Subsidieaanvragen evenementen
Juni Watermaand (deel 2)

Besloten wordt drie activiteiten ten
behoeve van de Juni Watermaand te
ondersteunen met behulp van subsidie.
De subsidiebedragen worden per direct
vastgesteld.

Laarbeek ondersteunt verscheidene
activiteiten ten behoeve van de Juni
Watermaand. De subsidiebedragen
hiervoor zijn vastgesteld door het college
van B&W. Daarnaast wordt de nodige
merchandise voorzien.
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1.4

6258

Voorstel tot vaststelling
bestemmingsplan
Mimosaplantsoen.

1. Het college stemt in met de inhoud van
de responsnota;
2. stelt de gemeenteraad voor te

BurgtBouw B.V. uit Deurne is
voornemens om aan de achterzijde van
de Kannelustweg, bekend onder de

besluiten dat de ingebrachte

werknaam Mimosaplantsoen, dertien

zienswijzen geen aanleiding geven tot

levensloopbestendige woningen,

aanpassing van het ontwerp-

bestaande uit één bouwlaag en een kap

bestemmingsplan;

en twee vrijstaande woningen te

3. stelt de gemeenteraad voor de Crisis-

realiseren. Daarnaast zal BurgtBouw

en herstelwet van toepassing te

B.V. de toegangsweg richting het

verklaren;

plangebied aanleggen conform de

4. en legt bestemmingsplan

technische eisen van de gemeente,

Mimosaplantsoen ter vaststelling voor

waarmee tevens de ontsluiting van de

aan de gemeenteraad na tussenkomst

bestaande woningen en bouwpercelen

van de commissie Ruimtelijk Domein.

op de Kannelustweg gerealiseerd wordt.
Tegen het ontwerp-bestemmingsplan
zijn 14 zienswijzen ingediend. In de
responsnota wordt door de gemeente
inhoudelijk gereageerd op de
zienswijzen. Aan de raad wordt
voorgesteld om te besluiten dat de
zienswijzen geen aanleiding zijn tot
aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan.

1.6

6483

Vaststelling bestemmingsplan

1. Het college stemt in met de inhoud van

Het bestemmingsplan heeft als ontwerp

Parkeernormen Laarbeek.

de responsnota;

ter inzage gelegen. Tegen het plan is een

2. en legt het bestemmingsplan

zienswijze ingediend. De zienswijze geeft

Parkeernormen Laarbeek, na tussenkomst

aanleiding het bestemmingsplan gewijzigd

van de commissie Ruimtelijk Domein, ter

te laten vaststellen.

(gewijzigde) vaststelling voor aan de
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gemeenteraad.
1.7

6246

Vestigingscondities op het

Vooruitlopend op een algehele

Naar aanleiding van het B&W besluit

bestaande bedrijventerrein

bestemmingsplanherziening het bedrijf

van 30 januari jl. is er een

Bemmer optimaliseren om

Vermeulen Interieurbouw toe te staan

draagvlakavond georganiseerd op het

bestaande bedrijfskavels beter

om een aparte

bestaande Bemmer met de

geschikt te maken voor

bestemmingsplanherziening aan te

onderwerpen ‘werken boven wonen’ en

hergebruik.

vragen voor een maximale bouwhoogte

‘aanpassen vestigingscondities’. In dit

van 8 meter op Leekbusweg 2a.

advies wordt de avond teruggekoppeld
en de acties benoemd die hieruit
voortvloeien. Het college heeft besloten
om mee te werken aan aan een
bestemmingsplanherziening om de
vestigingscondities op het bestaande
deel van Bemmer te optimaleren.

2.2

6487

Vaststelling bestemmingsplan

Het college legt het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan heeft als ontwerp

Beekerheide 4, Beek en Donk.

Beekerheide 4, Beek en Donk, na

ter inzage gelegen. Tegen het plan is

tussenkomst van de commissie Ruimtelijk

geen zienswijze ingediend. Wel dient

Domein, ter (gewijzigde) vaststelling voor

het bestemmingsplan te worden

aan de gemeenteraad.

aangepast qua begrenzing. Gelet hierop
dient het bestemmingsplan gewijzigd te
worden vastgesteld.

