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OPENBARE BESLUITENLIJST 

vergadering burgemeester en wethouders 

 

 

 
Agenda 
punt 

Onderwerp Besluit d.d. 7 maart 2023 

 
02.01 

 
Vaststellen openbare 
notulen vergadering 

van burgemeester en 
wethouders d.d. 28 
februari 2023 

 
1. het vaststellen van de openbare notulen van de 

vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 28 

februari 2023 
 

 
03.01 

 
Vaststellen grondprijzen 

voor de periode 1 april 
2023 tot 1 april 2024 

 
1. De grondprijzen voor nieuwe particuliere bouwkavels voor 

de periode 1 april 2023 tot 1 april 2024 te verlagen met 
1,8%.  

2. De grondprijzen voor projectmatige bouw voor de periode 
1 april 2023 tot 1 april 2024 te verlagen met 1,8% met 
uitzondering voor grondgebonden sociale huurwoningen.  

3. De prijzen voor bedrijfsgrond voorlopig niet te wijzigen.  
4. De bijdrage voor de aanleg van parkeerplaatsen bij 

projectmatige nieuwbouwwoningen te verhogen naar € 
3.752,-.  

5. De raad te informeren over de verlaging van de 
grondprijzen. 

 

 

03.02 

 

Vaststellen concept 
ontwerp speeltuin 
Vlierbeek 

 

1. Het concept ontwerp speeltuin van de Vlierbeek vaststellen 
en ter inzage leggen voor belanghebbenden. 

 

 
03.03 

 
Besluiten over 

bestemmingsplan 
'Schooterweg-
Zilverbaan tuincentrum' 

 
1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan 

‘Schooterweg-Zilverbaan tuincentrum’ gewijzigd vast te 
stellen, volgens adviesnota nr. 23.021 en besluit nr. 
23.022.  

2. De raad voor te stellen de ‘Notitie van beantwoording 
zienswijzen en ambtshalve aanpassingen 
ontwerpbestemmingsplan ‘Schooterweg-Zilverbaan 
tuincentrum’’ vast te stellen.  

3. De raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen. 
 

 
03.04 

 
Beantwoorden artikel 
42 vragen De Run 1000 

 
1. De artikel 42-vragen van Senioren Veldhoven te 

beantwoorden met bijgevoegde conceptbrief. 

 

 
03.05 

 
Aangepast 
raadsvoorstel 
Financiering 
uitvoeringsprogramma 

energietransitie 

 
1. De raad bijgevoegd gewijzigd raadsadvies nummer 23.025 

(22bs00165) en concept raadsbesluit nummer 23.016 
(22bs00174) voor de financiering van het 
uitvoeringsprogramma energietransitie gebouwde 

omgeving, ter besluitvorming voor te leggen. 
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03.06 

 

Voorgenomen besluit 
nemen over beleid en 
protocol gebruik 

bodycams door BOA's 
en toezichthouders 

 

1. Het voorgenomen besluit te nemen om het beleid en 
protocol van het gebruik van bodycams door boa's en 
toezichthouders vast te stellen.  

2. Het voorgenomen besluit voor instemming voor te leggen 
aan de Ondernemingsraad (hierna: OR). 

 

 
03.07 

 
Besluiten over 

bestemmingsplan 'Sint 
Janstraat 66' 

 
1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Sint 

Janstraat 66’ gewijzigd vast te stellen, volgens adviesnota 
nr. 23.059 en besluit nr. 23.060.  

2. De raad voor te stellen de ‘Notitie van beantwoording 
zienswijze en ambtshalve aanpssingen 
ontwerpbestemmingsplan Sint Janstraat 66’ vast te 
stellen.  

3. De raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen.  

4. De raad voor te stellen de provincie te verzoeken in te 
stemmen met versnelde publicatie van het 

bestemmingsplan ‘Sint Janstraat 66’. 
 

 
03.08 

 
Besluiten over 

bestemmingsplan 
'Kempenbaan-De Plank' 

 
1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan 

‘Kempenbaan-De Plank’ gewijzigd vast te stellen, volgens 
adviesnota nr. 23.057 en besluit nr. 23.058.  

2. De raad voor te stellen de ‘Notitie van beantwoording 
zienswijzen en ambtshalve aanpassingen 
ontwerpbestemmingsplan Kempenbaan-De Plank’ vast te 
stellen.  

3. De raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen.  
4. De raad voor te stellen de provincie te verzoeken in te 

stemmen met versnelde publicatie van het 
bestemmingsplan ‘Kempenbaan-De Plank’. 

 

 

03.09 

 

Participatie onder de 
Omgevingswet 

 

1. de nota 'Participatie onder de Omgevingswet' ter 
vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad 
(adviesnota 23.045 en conceptbesluit 23.046). 

 

 

03.11 

 

Beantwoorden artikel 
42-vraag van Hart voor 
Veldhoven om 
nogmaals in gesprek te 
gaan met het paroch 

 

1. De artikel 42-vraag van Hart voor Veldhoven over het 
gebruik van kerkgebouwen te beantwoorden met 
bijgevoegde conceptbrief. 
 

 

 


