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Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering 

De openbare besluitenlijst vast te stellen. 
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Raadsvoorstel inzake opstarten bestemmingsplanprocedu re t.b.v. de bouw van 

een woning aan de Hegedyk 48 te Luxwoude 

Op 6 maart 2020 hebben de toekomstige eigenaren van de percelen kadastraal 

bekend als gemeente Langezwaag, sectie G, nummer 622 (geheel), nummer 

624 (geheel) en nummer 627 (deels) verzocht om planologische medewerking 

te verlenen aan de vorming van een nieuw woonperceel met als doel een 

bestaande in verval geraakte agrarische schuur te vervangen door een nieuwe 

woning (met bijgebouwen) aan de Hegedyk 48 te Luxwoude. Het ruimtelijke 

voornemen is na ambtelijk overleg in eerste instantie nader uitgewerkt door 

initiatiefnemers en wordt nu rijp geacht voor verdere besluitvorming. Na 

instemming van uw college met de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling op 

de aangehaalde percelen wordt ook de raad verzocht in te stemmen met het 

opstarten van de noodzakelijke bestemmingsplanprocedure. Uw college wordt 

geadviseerd daartoe het bijgaande raadsvoorstel vast te stellen, zodat na de 

raadsbehandeling de verdere voorbereiding van het bestemmingsplan ter hand 

kan worden genomen. 

 

Besluit 

1. In beginsel planologische medewerking te verlenen aan het verzoek van 

de toekomstige eigenaren van de percelen kadastraal bekend als 

gemeente Langezwaag, sectie G, nummer 622 (geheel), nummer 624 

(geheel) en nummer 627 (deels, circa 1657 m2) aan de Hegedyk 48 te 

Luxwoude en daartoe het raadsvoorstel "Starten 

bestemmingsplanprocedure Luxwoude - Hegedyk 48” vast te stellen. 
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Situatie verkoopwagen kruispunt Sparjeburd / De Poasen 

Op 30 maart 2021 ontvingen de raad en het college een brief van een inwoner 

uit Hemrik. Hij maakt zich zorgen over de situatie op de kruising Sparjeburd / 

De Poasen nadat hier recent een extra verkoopwagen is komen te staan. De 

inwoner verzoekt ons om handhavend op te treden en daarmee 

de verkeersveiligheid op het kruispunt te bewaken. Op 10 mei heeft de raad 

besloten dat het college de ontvangen brief beantwoordt. Inmiddels is door 

diverse medewerkers contact geweest met de inwoner. Met bijgevoegde brief 

worden de laatste openstaande vragen beantwoord. 

 

Besluit 

1. De tekst van bijgevoegde brief over de situatie op het kruispunt 

Sparjeburd / De Poasen vast te stellen. 
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Dorpshuizen- en vastgoedbeleid 

Wij zijn samen met adviesbureau BCN Groep bezig met het ontwikkelen van 

nota vastgoedbeleid als instrument om meer inzicht en grip te krijgen op onze 

gemeentelijke vastgoedportefeuille. Binnen het nieuw te ontwikkelen 

vastgoedbeleid is specifieke aandacht voor de dorpshuizen. Het vraagstuk 

dorpshuizenbeleid is in een separate opdracht aan BCN Groep uitgewerkt. Met 

de bijgaande brief willen wij de raad informeren over de voortgang van beide 

processen. 

 

Besluit 

1. De bijgevoegde raadsbrief met daarin de stand van zaken met 

betrekking tot het ontwikkelen van de kadernota’s dorpshuizen- en 

vastgoedbeleid vast te stellen. 

 

 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.  

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 15 juni 2021 (week 

24).  

 

de gemeentesecretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

Marjan van der Weij      Ellen van Selm 

 


