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Besluitenlijst Collegevergadering 

Datum 17-05-2022 

Tijd 9:00 - 12:00 

Locatie Heise Wal 

Toelichting Aanwezig: 

Burgemeester Marieke Moorman 

Wethouder Pieter van Dieperbeek 

Gemeentesecretaris Peggy Hurkmans 

Bestuursadviseur Sylvie Jansen 

 

   

   

1 1668433 - collegevoorstel Geactualiseerde klachtenregeling 

 Aan de raad voorstellen de ‘Klachtenregeling gemeente Bernheze 2022’ 

vast te stellen onder voorbehoud van instemming door de 

Ondernemingsraad op 19-05-2022. 

 

2  1669247 - collegevoorstel Verzoek VRI voetgangersoversteek Kerkstraat 

 Vorstenbosch 

Niet instemmen met het verzoek om een bedienbaar verkeerslicht te 

plaatsen bij het zebrapad in de Kerkstraat Vorstenbosch. 

 

3  1655184 - collegevoorstel Woningbouwinitiatief "Hoge Akkers" 

 Geen medewerking verlenen aan het principeverzoek voor het 

woningbouwinitiatief “Hoge Akkers”. 

 

4  1671755 - collegevoorstel Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan 

 'Weijen 60-62, Nistelrode' 

1. De anterieure overeenkomst over bestemmingswijziging en 

grondexploitatie ‘Weijen 60 – 62, Nistelrode’ aan te gaan. 

2. Afzien van een formele m.e.r. beoordelingsprocedure of een 

m.e.r. procedure voor het bestemmingsplan ‘Weijen 60 – 62, 

Nistelrode’. 

3. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Weijen 60 – 62, Nistelrode’ met 

plan-IDN NL.IMRO.1721.BPWeijen6062NTR-ow01, waarmee het 

planologisch kader wordt gecreëerd voor het realiseren van tien 
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grondgebonden woningen met bijbehorende verkeers- en 

groenvoorzieningen voor een periode van zes weken ter inzage te 

leggen. 

4. De bijgevoegde Notitie ter Informatie (NTI) ‘kennisgeving 

terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Weijen 60 – 62, 

Nistelrode’ vast te stellen. 

5  1619108 - collegevoorstel Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan 

 'Hoofdstraat 81B, Heeswijk-Dinther' 

1. De anterieure overeenkomst over bestemmingswijziging en 

grondexploitatie ‘Hoofdstraat 81B, Heeswijk-Dinther’ aan te gaan. 

2. Afzien van een formele m.e.r. beoordelingsprocedure of een 

m.e.r. procedure voor het bestemmingsplan ‘Hoofdstraat 81B, 

Heeswijk-Dinther’, omdat de milieu-impact gering is. 

3. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Hoofdstraat 81B, Heeswijk-

Dinther’ met plan-IDN NL.IMRO.1721.BPHoofdstr81BHD-ow01, 

waarmee het planologisch kader wordt gecreëerd voor het 

realiseren van negentien woningen met bijbehorende verkeers- en 

groenvoorzieningen, voor een periode van zes weken ter inzage te 

leggen. 

4. De bijgevoegde Notitie ter Informatie (NTI) ‘kennisgeving 

terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Hoofdstraat 81B, 

Heeswijk-Dinther’ vast te stellen. 

6  1674420 - collegevoorstel Vaststelling bestemmingsplan 'Narcislaan 2, 

 Heesch' 

 

De raad voorstellen: 

1. In te stemmen met de nota van zienswijzen ‘Narcislaan 2, Heesch’ 

en hiermee de ingediende zienswijze ontvankelijk te verklaren en 

gedeeltelijk over te nemen; 

2. Het bestemmingsplan ‘Narcislaan 2, Heesch’ met 

NL.IMRO.1721.BPNarcislaan2HSC-vg01 gewijzigd vast te stellen; 

3. Voor het onder 2. vastgestelde plan, geen exploitatieplan vast te 

stellen. 
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7  1674417 - collegevoorstel Terinzagelegging ontwerpwijzigingsplan 

 'Lange Kruisdelstraat 5b, Heeswijk-Dinther' 

1. Afzien van een formele m.e.r. beoordelingsprocedure of een 

m.e.r. procedure voor het wijzigingsplan ‘Lange Kruisdelstraat 5b, 

Heeswijk-Dinther’, omdat de milieu-impact gering is. 

2. In te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan ‘Lange 

Kruisdelstraat 5b, Heeswijk-Dinther’ met plan-IDN 

NL.IMRO.1721.WPLKruisdelstr5bHD-ON01, waarmee de 

functieaanduiding voor een intensieve veehouderij uit het 

bestemmingsplan wordt verwijderd en de grens van het bouwvlak 

wordt gewijzigd. 

3. Het ontwerpwijzigingsplan voor een periode van zes weken ter 

inzage te leggen. 

8  1673952 - collegevoorstel Nti actielijst college 

 Kennisnemen van: 

reactie op vragen van het college op 26 april 2022 naar aanleiding van 

documenten Wmo. 

 

9  1674337 - collegevoorstel Onderzoek noodzaak herijking 

 gemeenschapshuizenbeleid 

Vaststellen Notitie Ter Informatie met de resultaten van het onderzoek 

door Het PON & Telos naar de wenselijkheid van het aanpassen van de 

notitie beleidsuitgangspunten gemeenschapshuizen uit 2000. 

 

 

Besluitenlijst vastgesteld in de vergadering van 24 mei 2022 

De secretaris,     De burgemeester, 

 

 

 

 

Peggy Hurkmans    Marieke Moorman 


