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van de vergadering van burgemeester en wethouders van 
14 september 2021. 
 
 Onderwerp 

 
 
 
 

Besluit 
 

1. Principeverzoek Oliestraat 12 in Maasbracht Het college besluit: 

 

1. geen principemedewerking te verlenen 

aan de realisatie van elf 

levensloopbestendige woningen op de 

locatie Oliestraat 12 in Maasbracht; 

2. aanvrager hierover schriftelijk te 

informeren. 

 

 

 

2. Principeverzoek Schoolstraat 27 in Thorn Het college besluit: 

 

1. Onder voorwaarde principemedewerking 

te verlenen door te verklaren dat het 

gebruik van het pand Schoolstraat 27 in 

Thorn voor het verlenen van 24-uurs 

zorg, door de realisatie van 21 

woningen (voor echtparen waarvan één 

persoon een 24-uurs zorgvraag kent 

en/of echtparen met een somatische 

zorgvraag) en een dagcentrum, 

rechtstreeks is toegestaan op grond van 

het bestemmingsplan ‘Land van Thorn’. 

2. Aparte Huisnummers toe te kennen aan 

de woningen en het dagcentrum 

3. Geen toestemming te geven voor het 

gebruik van de 21 woningen door 

personen op het autistisch spectrum 

met een begeleidingsvraag. 

4. Aanvrager hierover schriftelijk te 

informeren. 

 



 

 
 
 
 
  

3.  
 

Mutaties Adviesraad Sociaal Domein 
Maasgouw - september 2021 

Het college besluit: 
      
      1.   met ingang van 1 september 2021 de 
            volgende leden van de  Adviesraad  
            Sociaal Domein Maasgouw op hun eigen 
            verzoek uit hun functie te ontheffen: 
            -  mevrouw Ettina H. Geerlings als  
               voorzitter en lid; 
            -  mevrouw Christina (Karin) C.A.  
               Daemen als lid; 
            -  mevrouw Jolanda E.E.M. Henskens 
               als lid; 
      2.   met ingang van 1 september 2021 op  
            voordracht van de Adviesraad Sociaal  
            Domein Maasgouw als voorzitter te  
            benoemen: 
            -  mevrouw Selina A.M. Henckens; 
      3.   met ingang van 1 september 2021 op 
            voordracht van de Adviesraad Sociaal  
            Domein Maasgouw als leden te  
            benoemen: 
            -  mevrouw Maria R.C. (Roselda) Van  
              Cann-Sengers; 
            -  mevrouw Linda A.H. Jacobs. 
 

 
  

4. Principeverzoek ongenummerd in Beegden; 
Sectie D nr. 1566 

Het college besluit: 

 

1. Geen principemedewerking te verlenen 

aan de bouw van een woning op het 

perceel kadastraal bekend als Sectie D, 

nr. 1566 in Beegden. 

2. Aanvrager hierover schriftelijk te 

informeren. 

 

  

5. Principeverzoek Rijksweg 15 in Heel Het college besluit: 

 

1. Geen principemedewerking te verlenen 

aan de bouw van twee 

nieuwbouwwoningen op het perceel 

Rijksweg 15 in Heel. 

2. Aanvrager hierover schriftelijk te 

informeren. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. Principeverzoek Stationsweg 18 in 
Maasbracht 

Het college besluit: 

1. Onder voorwaarden 

principemedewerking te verlenen aan 

de bouw van een woning op het perceel 

stationsweg 18 in Maasbracht, waarbij: 

-   voor de realisatie van dit plan een  

     omgevingsvergunning voor  

     de activiteit ‘afwijken van het 

     bestemmingsplan’ wordt  

     aangevraagd, waarbij wordt  

     aangetoond dat er geen  

     beperkingen ontstaan voor het  

     plangebied en/of de 

     omgeving; 

-    ten behoeve van de planologische   

     procedure planschade wordt    

     afgewenteld via een 

     verhaalsovereenkomst en   

     initiatiefnemer een 

     ‘akkoordverklaring kosten en 

     voorwaarden’ (tevens 

     exploitatieovereenkomst)  

     ondertekent; 

 -   een bouwplan wordt ingediend bij  

     de omgevingscommissie en voor 

     akkoord wordt bevonden. 

2.  Aanvrager hierover schriftelijk te    

  informeren. 

 

 

 

   

   

 

 

 


