Raadsbesluit
GEMEENTE
VA L K E N S W A A R D

De gemeenteraad van Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 29 september 2011
gezien het voorstel van het college van Valkenswaard d.d. 17 mei 2011
registratienummer: B12
gelet op het bepaalde in de Wegenwet en de Algemene wet bestuursrecht:
Overwegende:
dat de heer J. den Hertog, eigenaar van het pand Carolusdreef 146 en praktijk houdend aldaar als
fysiotherapeut, in 2007 bij de gemeente het verzoek heeft ingediend om grond aan te kopen voor de
aanleg van parkeerplaatsen, en een verzoek tot onttrekking heeft gedaan;
dat deze verkoop van de kadastraal bekende percelen VKW E nummers 3934 en 3935 op 06-03-2008
notarieel is gepasseerd;
dat de aanvrager de wens heeft om op eigen grond parkeergelegenheid te waarborgen voor zijn
klanten;
dat deze situatie feitelijk sinds de verkoop in 2007 van de percelen reeds bestaat;
dat de functionaliteit van de aangrenzende weg hierna nog steeds aan de eisen voldoet;

Voorts overwegende:
dat een besluit over deze onttrekking aan de openbaarheid op basis van artikel 9 van de Wegenwet een
beslissingsbevoegdheid van de gemeenteraad is;
dat iedere belanghebbende bij een door de gemeente te onderhouden weg op basis van artikel 11,
eerste lid, van de Wegenwet de gemeenteraad kan verzoeken tot onttrekking over te gaan;
dat hierbij de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht van toepassing is;
dat het ontwerpbesluit van 6 juni 2011 tot en met 18 juli 2011 (6 weken) ter inzage heeft gelegen;
dat er gedurende deze termijn geen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit zijn ingediend en voorts het
definitieve besluit genomen kan worden;

Raadsbesluit

Besluit:
Kadastraal bekende percelen VKW E nummers 3934 en 3935, zoals aangegeven op de bij dit besluit
behorende tekening, te onttrekken aan de openbaarheid op grond van artikel 9 van de Wegenwet.
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Onttrekking aan de openbaarheid
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