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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

 

  
 

 

 

 Onderwerp Team en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 4 
februari 2020 

BMO 
Besloten is de op 4 februari 2020 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  130421 Ontwerpbestemmingsplan 
Buitengebied Lingewaard, 
herinrichting zuidelijke bocht 
Karstraat Huissen (onderdeel 
project Carway) 

RB  
Besloten is: 

1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 
‘Buitengebied Lingewaard, herinrichting zuidelijke 
bocht Karstraat Huissen’ (met kenmerk 
NL.IMRO.1705.228-ON01) en dit ter inzage te leggen; 

2. in te stemmen met het ontwerpbesluit hogere 
grenswaarden Wet geluidhinder voor de te herbouwen 
woningen Karstraat 48 en 48a in Huissen, dit in 
verband met te verwachten overschrijding van de 
voorkeursgrenswaarde qua geluidsbelasting op de 
gevels van beide woningen als gevolg van het 
wegverkeer over de Karstraat, en dit ontwerpbesluit 
ter inzage te leggen;  

3. de gemeenteraad te informeren door middel van een 
informatienota over de voortgang van het project 
Carway, in het bijzonder over de stand van zaken 
voor wat betreft de herinrichting van de bocht in de 
Karstraat in Huissen ter hoogte van de aansluiting met 
het Zandsevoetpad, en het ontwerpbestemmingsplan 
Buitengebied Lingewaard, herinrichting zuidelijke 
bocht Karstraat Huissen.  

 
Wethouder Janssen heeft noch aan de beraadslaging noch aan 
de besluitvorming ten aanzien van dit onderwerp deelgenomen ter 
voorkoming van mogelijke belangenverstrengeling.  
 

3  137716 Aanpak kruising Nielant - 
Wagenweg Huissen en omliggende 
oversteeklocaties 

RB  
Besloten is: 

1. de ontwerpschetsen voor de volgende 
oversteeklocaties vast te stellen: 
a. Nielant – Schaapsdam; 
b. Nielant – Wagenweg; 
c. Nielant – Sportdreef; 

2. kennis te nemen van het proces en de mogelijke 
financiële tekorten en de dekking daarvan; 

3. de gemeenteraad hierover te informeren middels een 
raadsinformatienota; 

Datum: 11 februari 2020 

Tijd: 09:00 – 12:30 uur  

Locatie: Hotel Van der Valk in Lent 

Voorzitter: J.P.M. Meijers 

Aanwezig: J.P.M. Meijers, burgemeester  

J. Wijnia, gemeentesecretaris 

H.W.M. Witjes, wethouder  

J.H.A.P. Sluiter, wethouder  

A. Slob, wethouder  

Th. Janssen, wethouder  

H. Morsink, bestuurssecretaris 
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4. de bewoners in de directe omgeving hierover te 
informeren middels een informatiebrief. 

 

4  138617 Jaarverslag Leerplicht 
schooljaar 2018-2019 Lingewaard en 
Jaarverslag Regionaal Bureau 
Leerlingzaken schooljaar 2018-2019 
Midden-Gelre 

SB  
Besloten is: 

1. het Jaarverslag Leerplicht schooljaar 2018-2019 
Lingewaard vast te stellen op grond van artikel 25 
Leerplichtwet 1969; 

2. het Jaarverslag Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden-
Gelre schooljaar 2018-2019 voor kennisgeving aan te 
nemen; 

3. de gemeenteraad door middel van een informatienota te 
informeren over de meest opmerkelijke punten uit beide 
jaarverslagen.  

 

5  139805 Straatnaamgeving; diverse 
mutaties in woonplaatsen Huissen, 
Haalderen en Bemmel  

RB 
Besloten is in het kader van de Wet basisregistratie adressen en 
gebouwen (BAG) en de Verordening straatnaamgeving en 
huisnummering: 
I. aan de volgende nog niet benoemde openbare ruimte de 

hieronder genoemde naam toe te kennen: 
1. Henny Damenplein in de woonplaats Huissen met de BAG-

typering openbare ruimte Weg, zoals weergegeven onder 
nummer 1 op tekening OBR-45, dit in navolging van een 
schriftelijk verzoek van twee initiatiefnemers; 

II. aan uitbreidingen van bestaande openbare ruimten de 
hieronder genoemde namen toe te kennen: 

1. Baalsestraat (identificatie 1705300000000048) in de 
woonplaats Haalderen met de BAG-typering openbare ruimte 
Weg, zoals weergegeven onder nummer 1 op tekening OBR-
43; 

2. Dikelsestraat (identificatie 1705300000000078) in de 
woonplaats Bemmel met de BAG-typering openbare ruimte 
Weg, zoals weergegeven onder nummer 6 op tekening OBR-
44; 

3. Linie (identificatie 1705300000000727) in de woonplaats 
Bemmel met de BAG-typering openbare ruimte Weg, zoals 
weergegeven onder nummer 7 op tekening OBR-44;   

4. van Wijkstraat (identificatie 1705300000000645) in de 
woonplaats Huissen met de BAG-typering openbare ruimte 
Weg, zoals weergegeven onder nummer 2 op tekening OBR-
45;  

III. de hierna genoemde gedeelten van bestaande openbare 
ruimten op te heffen: 

1. Baalsestraat (identificatie 1705300000000795) in de 
woonplaats Bemmel met de BAG-typering openbare ruimte 
Weg, zoals weergegeven onder nummer 1 op tekening OBR-
44; 

2. Linie (identificatie 1705300000000727) in de woonplaats 
Bemmel met de BAG-typering openbare ruimte Weg, zoals 
weergegeven onder nummer 2 op tekening OBR-44; 

3. Karstraat (identificatie 1705300000000480) in de woonplaats 
Bemmel met de BAG-typering openbare ruimte Weg, zoals 
weergegeven onder nummer 3 op tekening OBR-44; 

4. Dikelsestraat (identificatie 1705300000000078) in de 
woonplaats Bemmel met de BAG-typering openbare ruimte 



Pag. 3 
 
 

 

 

Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

 

  
 

 Onderwerp Team en Besluit 

Weg, zoals weergegeven onder nummer 4 op tekening OBR-
44; 

5. Heuvelsestraat (identificatie 1705300000000125) in de 
woonplaats Bemmel met de BAG-typering openbare ruimte 
Weg, zoals weergegeven onder nummer 5 op tekening OBR-
44. 

 

6  139996 Aanmeldnotitie vormvrije 
milieueffectrapportage (m.e.r.); 
gezondheidscentrum Karstraat 
Bemmel 

RB  
Besloten is: 

1. in te stemmen met de 'aanmeldnotitie vormvrije 
milieueffectrapportage (m.e.r.)-beoordeling 
Gezondheidscentrum 'de Houtakker' te Bemmel; 

2. vast te stellen, dat geen milieueffectrapport hoeft te 
worden opgesteld omdat er geen belangrijke nadelige 
gevolgen voor het milieu te verwachten zijn; 

3. de gemeenteraad hierover te informeren via een 
informatienota. 

 

7  140751 Gevolgen 
decembercirculaire 2019 voor 
gemeente Lingewaard 

FIN  
Besloten is: 

1. de gevolgen voor kennisgeving aan te nemen; 
2. de gemeenteraad door middel van een 

informatienota te informeren over de gevolgen van 
de decembercirculaire 2019 voor de gemeente 
Lingewaard.  
 

8  Openbaarmaking eerder genomen 
besluiten 

RB 
a. 125489 Koopovereenkomst Houtakker II 
Besloten is in te stemmen met de verkoop van een 
bedrijfsperceel, kadastraal bekend gemeente Bemmel, sectie F, 
nr. 2935 (ged), groot 2510 m2, op Houtakker II te Bemmel 
 
(Besluit 19 november 2019) 
 

9  Uitnodigingen BMO  
De uitnodigingen worden doorgenomen. 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 11 februari 2020. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

Drs. J. Wijnia J.P.M. Meijers 

 


