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Zaaknummer: 50208 

Onderwerp: Verzoek om principetoestemming wijzigen bestemmingsplan Hatertseweg 26a-

28 Malden 

Besluit: 1.     In principe, onder voorwaarden, medewerking verlenen aan het verzoek 

om de agrarische bestemming om te zetten naar de woonbestemming aan 

de Hatertseweg 26a-28 te Malden en voor het slopen van de meer dan 

3500 m² aan agrarische opstallen maximaal 4 nieuwe woningen te 

realiseren. De principetoestemming vervalt indien na 2 jaar geen gebruik is 

gemaakt van de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen en/of te 

voldoen aan de financiële verplichtingen. 

2.     De raad door midden van een raadsmededeling te informeren over dit 

besluit (en afwijking van het beleidskader). 

  

Zaaknummer: 68852 

Onderwerp: Resultaten huisvuilinzameling Heumen 2019 

Besluit: 1.     De bijgevoegde notitie waarin de resultaten van de huisvuilinzameling 

2019 in Heumen worden toegelicht voor kennisgeving aan te nemen. 

2.     In te stemmen met de bijgevoegde raadmededeling. 

  

Zaaknummer: 68071 

Onderwerp: Ingestorte monumentale schuur aan de Vosseneindseweg 5 in Heumen 

Besluit: 1.     Kennis te nemen van de adviezen met betrekking tot de ingestorte schuur 

aan de Vosseneindseweg 5 in Heumen. 

2.     Conform het advies van BMC de bewoners van het pand aan te schrijven. 

3.     In te stemmen met de bijgevoegde concept brief aan de direct betrokkene. 

4.     Naar aanleiding van het incident in 2021 te evalueren wat nodig is om 

herhaling te voorkomen. 

5.     In te stemmen met bijgevoegde gewijzigde raadsmededeling. 

 

Zaaknummer: 69288 

Onderwerp: Verlenging periode manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) 

Besluit: In te stemmen met de verlenging van de looptijd van het Manifest 

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) voor de duur van een jaar, tot 

eind 2021 

  

Zaaknummer: 68450 

Onderwerp: Topic 2021 

Besluit: 1.     Het volgende onderwerp te kiezen voor het katern in de Topic van juni 

2021: Ondersteuning van ondernemers in coronatijd. 

2.     Voor de katernen in september en december twee onderwerpen te 

bepalen. 
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Zaaknummer: 61482 

Onderwerp: Bod RES 1.0 

Besluit: 1.     Kennis te nemen van de Regionale Energie Strategie 1.0 (RES 1.0) Regio 

Arnhem Nijmegen. 

2.     De RES 1.0 Regio Arnhem Nijmegen ter besluitvorming aan de raad voor te 

leggen conform bijgevoegd gewijzigd raadsvoorstel. 

3.     De werkorganisatie RES Regio Arnhem Nijmegen te informeren over 

vaststelling en aandachtspunten richting RES 2.0. 

 


