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Besluitenlijst College van B&W 
 

22 februari 2022 
 

nr.  Besluit College B&W 

1.  Het college gaat akkoord met de aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van het woonhuis, het wijzigen van de entree-poort en het oprichten van 
een tweetal bouwwerken op het perceel Oud Lemiers 8L te Lemiers. 

2.  Het college gaat akkoord met de aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van het pand (herindeling van de ruimten op de begane grond en 1e 
verdieping), alsmede het aanpassen van de draagconstructie van het pand gelegen op het perceel Bloemendalstraat 148 te Vaals. 

3.  Het college gaat akkoord met de aanvraag omgevingsvergunning voor het omzetten van een studentenwoning naar een reguliere woning op het perceel 
Bergstraat 16s-3 te Vaals. 

4.  Het college gaat akkoord met de aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel van de vakantiewoningen genaamd Hoeve Bellet op het 
perceel Cottessen 11e en 11f te Vijlen. 

5.  Het college gaat akkoord met het ondertekeningsmandaat voor wethouder Van der Meij inzake de samenwerkingsovereenkomst met VOC. 

6.  Het college gaat akkoord met de actualisatie van het mandaatbesluit- en lijst. 

7.  Het college gaat akkoord met het wijzigen van de aanstellingen van de marktmeesters. 

8.  Het college gaat akkoord met de aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren van twee kamers en het plaatsen van een valbescherming op het perceel 
Bloemendalstraat 4 te Vaals. 

9.  Het college gaat akkoord met het verlengen van de beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren van het dak en het renoveren van de west en 
zuid gevel op het perceel Vijlenberg 131 te Vijlen 

10.  Het college gaat conform advies van de intergemeentelijke bezwaarschriftencommissie akkoord met de beslissing op bezwaar Groenenweg 1, zijnde ontvankelijk 
en ongegrond. 

11.  Het college gaat akkoord met het regionale uitvoeringsplan inburgering :  ‘Welkom in Maastricht-Heuvelland’. 

 

Vaals, 8 maart 2022 

Burgemeester en Wethouders van Vaals, 
De secretaris,               De burgemeester,  
 


