
B&W besluitenlijst definitief van 4 februari 2020 

 
Aanwezig: A.J. van Hedel (voorzitter), E.M. van Ooijen, W.P. van Burgsteden, P. Inberg, G.I. Timmer en M. 

Klos (secretaris) 

 
 
 
 
Z041212/D318795: Principeverzoek Woonlandschap Leuvenheim  

  

Voorstel Te besluiten om: 
1. In principe in te stemmen met het voorstel voor de ontwikkeling van een woonlandschap 
gelegen tussen de Oudeweg en de Arnhemsestraat te Leuvenheim; 
2. In principe in te stemmen met tussen de 8 en maximaal 12 woningen, passend binnen de 
woonvisie door voor de juiste doelgroepen en gedifferentieerd te bouwen; 
3. Initiatiefnemer dient bij verder uitwerking van het initiatief de omwonenden/omgeving te 
betrekken. 

Besluit Te besluiten om: 
1. In principe in te stemmen met het voorstel voor de ontwikkeling van een woonlandschap 
gelegen tussen de Oudeweg en de Arnhemsestraat te Leuvenheim; 
2. In principe in te stemmen met tussen de 8 en maximaal 12 woningen, passend binnen de 
woonvisie door voor de juiste doelgroepen en gedifferentieerd te bouwen; 
3. Initiatiefnemer dient bij verder uitwerking van het initiatief de omwonenden/omgeving te 
betrekken. 

Embargo tot en met  

Vertrouwelijkheid Openbaar 

 
 
Z037560/D321074: Aanvraag tegemoetkoming planschade Troelstralaan 17 Brummen  

  

Voorstel Besluiten om:  

1. In te stemmen met het advies van Tog Nederland Zuid b.v. dat is opgesteld naar 
aanleiding van de aanvraag tegemoetkoming in planschade, ingediend door de 
eigenaren van de woning aan de Troelstralaan 17 te Brummen. 

2. De aanvraag conform het deskundigenadvies af te wijzen. 

Besluit Besluiten om:  

1. In te stemmen met het advies van Tog Nederland Zuid b.v. dat is opgesteld naar 
aanleiding van de aanvraag tegemoetkoming in planschade, ingediend door de 
eigenaren van de woning aan de Troelstralaan 17 te Brummen. 

2. De aanvraag conform het deskundigenadvies af te wijzen. 

Embargo tot en met  

Vertrouwelijkheid Openbaar 

 
 
Z042348/D321126: Beslissing op bezwaar Rembrandtlaan 27  

  

Voorstel 1. Het bezwaarschrift van 27 augustus 2019 gericht tegen het besluit tot het intrekken van de 
gehandicaptenparkeerplaats Rembrandtlaan 27 in Eerbeek ontvankelijk te verklaren. 
2. Het bezwaarschrift van 27 augustus 2019 gericht tegen het besluit tot het intrekken van de 
gehandicaptenparkeerplaats Rembrandtlaan 27 in Eerbeek gegrond te verklaren en het primaire 
besluit in stand te laten onder het nemen van een nieuw verkeersbesluit. 
3. Een algemene gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen ter hoogte van de Rembrandtlaan 27 
in Eerbeek. 
4. Op grond van artikel 55, eerste lid van de Gemeentewet in samenhang met artikel 10 eerste lid 
onder d en tweede lid, onder e van de Wob geheimhouding op te leggen op de documenten en 
het behandelde behorende bij beslispunt 1 en 2.  

Besluit 1. Het bezwaarschrift van 27 augustus 2019 gericht tegen het besluit tot het intrekken van de 
gehandicaptenparkeerplaats Rembrandtlaan 27 in Eerbeek ontvankelijk te verklaren. 
2. Het bezwaarschrift van 27 augustus 2019 gericht tegen het besluit tot het intrekken van de 
gehandicaptenparkeerplaats Rembrandtlaan 27 in Eerbeek gegrond te verklaren en het primaire 
besluit in stand te laten onder het nemen van een nieuw verkeersbesluit. 
3. Een algemene gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen ter hoogte van de Rembrandtlaan 27 
in Eerbeek. 



Embargo tot en met  

Vertrouwelijkheid Openbaar 

 
 
Z028423/D321526: Vaststellen wijzigingsplan Den Texweg 2-4 Eerbeek  

  

Voorstel Te besluiten om: 
1. Het ontwerp wijzigingsplan 'Den Texweg 2-4' met kenmerk NL.IMRO.0213.BPBG700058-on01 
ongewijzigd vast te stellen en gedurende een termijn van zes weken het vastgestelde 
wijzigingsplan ter inzage te leggen. 
  

Besluit Te besluiten om: 
1. Het ontwerp wijzigingsplan 'Den Texweg 2-4' met kenmerk NL.IMRO.0213.BPBG700058-on01 
ongewijzigd vast te stellen en gedurende een termijn van zes weken het vastgestelde 
wijzigingsplan ter inzage te leggen. 
  

Embargo tot en met  

Vertrouwelijkheid Openbaar 

 
 
Z036439/D321566: Aanvraag planschade Troelstralaan 19 Brummen  

  

Voorstel Besluiten om:  

1. In te stemmen met het advies van Tog Nederland Zuid b.v. dat is opgesteld naar 
aanleiding van de aanvraag tegemoetkoming in planschade, ingediend door de 
eigenaar van de woning aan de Troelstralaan 19 te Brummen. 

2. De aanvraag conform het deskundigenadvies af te wijzen. 

Besluit Besluiten om:  

1. In te stemmen met het advies van Tog Nederland Zuid b.v. dat is opgesteld naar 
aanleiding van de aanvraag tegemoetkoming in planschade, ingediend door de 
eigenaar van de woning aan de Troelstralaan 19 te Brummen. 

2. De aanvraag conform het deskundigenadvies af te wijzen. 

Embargo tot en met  

Vertrouwelijkheid Openbaar 

 
 
Z031394/D321842: Adviesnota beslissing op bezwaar betreffende besluit last onder dwangsom opgelegd aan 

de eigenaren van het perceel Spankerenseweg 57  
  

Voorstel Besluiten om: 
1. het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren; 
2. het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het primaire besluit in stand te laten onder 
aanvulling van de motivering. 

Besluit Besluiten om: 
1. het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren; 
2. het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het primaire besluit in stand te laten onder 
aanvulling van de motivering. 

Embargo tot en met  

Vertrouwelijkheid Openbaar 

 
 
Z035836/D322220: Aanvraag planschade Troelstralaan 21 Brummen  

  

Voorstel Besluiten om:  

1. In te stemmen met het advies van Tog Nederland Zuid b.v. dat is opgesteld naar 
aanleiding van de aanvraag tegemoetkoming in planschade, ingediend door de 
eigenaar van de woning aan de Troelstralaan 21 te Brummen. 

2. De aanvraag conform het deskundigenadvies af te wijzen. 



Besluit Besluiten om:  

1. In te stemmen met het advies van Tog Nederland Zuid b.v. dat is opgesteld naar 
aanleiding van de aanvraag tegemoetkoming in planschade, ingediend door de 
eigenaar van de woning aan de Troelstralaan 21 te Brummen. 

2. De aanvraag conform het deskundigenadvies af te wijzen. 

Embargo tot en met  

Vertrouwelijkheid Openbaar 


