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Vergadering van Burgemeester en Wethouders  
 
Datum: donderdag 30 juni 2022  

Nummer: 26  

Status: Openbaar  

 
 

Gezien: 
        
Burgemeester: J.W.M.S. Minses 
 
 
 
 
Wethouder: W. Wink 
 
 
 
 
Wethouder: P.D. Baneke 
 
 
 
 
Wethouder: R.W.M. Engels 
 
 
 
 
Wethouder: V.F.G. Arts 
 
 
 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld d.d. dinsdag 5 juli 2022 
 
Secretaris:  W.F.J.P. Elemans 
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Zaaknummer: 122635 

Onderwerp: Vestiging Wet Voorkeursrecht Gemeenten locatie Hatertseweg/Jufferstraat ivm 

verplaatsing SV Juliana 

Besluit: 1.    In te stemmen met het toepassen van de Wet voorkeursrecht gemeenten 

(Wvg) op de locatie nabij de Hatertseweg/Jufferstraat voor de beoogde 

nieuwe locatie voor SV Juliana ‘31. 

2.   Op grond van het bepaalde in artikel 6 lid 1 Wvg gronden voorlopig aan te 

wijzen voor de duur van maximaal 3 maanden als gronden waarop de 

artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn. Het 

betreft de gronden zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende 

grondplantekening met kenmerk 0210.54433.GPN001 (Bijlage I) en de 

daarbij behorende perceelslijst (Bijlage II), vermeldende hun kadastrale 

aanduiding, hun grootte en de namen van de eigenaren en de 

rechthebbenden op de daarop rustende beperkte rechten, een en ander 

volgens de registers van het kadaster naar de stand per 9 mei 2022. 

3.   Kennis te nemen van het feit dat het onderhavige besluit van rechtswege 

vervalt drie maanden na dagtekening van dit besluit, tenzij voor dit tijdstip 

door de gemeenteraad een besluit ex artikel 5 Wvg is genomen. 

4.   Gelet op de vertrouwelijke aard van de betreffende procedure, gelet op 

artikel 4:11 onder c van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), geen 

toepassing te geven aan artikel 4:8 Awb (de zienswijzenprocedure). 

5.   De terinzagelegging van dit besluit bekend te maken in het Gemeenteblad 

van Heumen van 1 juli 2022 en in huis-aan-huisblad ”Hét Gemeentenieuws” 

van 8 juli 2022 opdat het rechtsgevolg als bedoeld in artikel 6 van de Wvg 

ontstaat en dit besluit in te schrijven in het gemeentelijk 

beperkingenregister alsmede de eigenaren en beperkt gerechtigden een 

mededeling, bevattende een zakelijke beschrijving van de betekenis van de 

aanwijzing, te zenden. 

6.   Dit besluit tot voorlopige aanwijzing gedurende vier weken met ingang van 4 

juli 2022 voor een ieder ter inzage te leggen tijdens openingstijden in het 

gemeentehuis van Heumen. 

7.   Op grond van het bepaalde in artikel 5 Wvg aan de gemeenteraad, conform 

het bij dit besluit behorende concept-raadvoorstel (Bijlage III)l, voor te 

stellen gronden aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 

15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn. 

  

Zaaknummer: 63995 

Onderwerp: Locatiekeuze verplaatsing sportcomplex SV Juliana 

Besluit: Raadsvoorstel ‘Locatiekeuze verplaatsing sportcomplex SV Juliana’ vast te 

stellen en te agenderen voor de raadsvergadering van 15 september 2022. 

  

 

 

 


