
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 22 t/m 7 maart 2017 

 
Datum aanmaak: 7 maart 2017 

 

Bestuurssecretariaat 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017004901 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van b&w van 15 t/m 21 februari 

2017. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. De openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van het 

college van b&w van 15 t/m 21 februari 2017 vast te stellen. 

2. De openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van in 

mandaat genomen besluiten van het college van b&w van  

      15 t/m 21 februari 2017 vast te stellen. 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017003658 Principeverzoek Voorste Heusden 6. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit:  

1. te verklaren dat de verwerking van melk die afkomstig is van 

de op dezelfde locatie gevestigde melkrundveehouderij wordt 

aangemerkt als een agrarische activiteit die past binnen de 

bestemming agrarisch bedrijf. 

2. in principe geen medewerking te verlenen aan de gevraagde 

vormverandering van het bestemmingsvlak ten behoeve van 

een nieuw gebouw voor de verwerking van melk. 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017004606 Uitvoeringsprogramma woningbouw (actualisatie 

woningbouwmonitor). 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen 

met de aangepaste woningbouwmonitor d.d. maart 2017 en deze 

conform bijgevoegd commissievoorstel ter kennis te brengen van de 

commissie Ruimte in de vergadering van 28 maart 2017. 

 

 

 

  



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017002518 Principeverzoek Emmastraat 60. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit, gelet op het 

kwalitatieve woningbouwprogramma voor de kern Asten, in principe 

geen medewerking te verlenen aan het realiseren van zeven nul-

trede woningen aan de Emmastraat 60-62. 

 

 

Burgerzaken 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017004453 Voorstel tot het vaststellen van de stembureauleden, de tellers en 

het draaiboek voor de Tweede Kamerverkiezingen 2017. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit het volgende 

vast te stellen: 

• Draaiboek  

• Stembureauleden  

• Tellers 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017000505 Sleufsilo Gevlochtsebaan 21. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit:  

1. geen medewerking te verlenen aan legalisatie van de bestaande 

sleufsilo's aan de achterzijde van het bestemmingsvlak aan 

Gevlochtsebaan 21; 

2. de raad te adviseren het bestemmingsplan Buitengebied Asten 

2016 voor de locatie Gevlochtsebaan 21 ongewijzigd vast te 

stellen. 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017004676 Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Asten 2016. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen en de 

(ambtshalve) wijzigingen in het bestemmingsplan; 

2. het presidium te verzoeken vaststelling van het 

bestemmingsplan te plaatsen op de agenda van de commissie 

Ruimte d.d. 28-3-2017 en op de agenda van de Raad d.d.  

18-4-2017. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Veiligheid 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017004198 Voorstel over uitvoeren van project dynamisch 

uitvoeringsprogramma integrale veiligheid peelland 2015-2018 editie 

februari 2017. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het Dynamisch Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 

Peelland 2015-2018, editie februari 2017, vast te stellen en ter 

kennisgeving voor te leggen aan de commissie AZ/C. 

2. voor de jaren 2017 en 2018 € 3.000,- per jaar beschikbaar te 

stellen voor de uitvoering van activiteiten voortvloeiend uit de 

projecten woninginbraak en fietsendiefstal. 

 

 

Openbare Werken Binnen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017003394 Herinrichting Palmstraat en omgeving. 

 

 BESLUIT: 

 Instemmen met de genoemde uitgangspunten voor de verdere 

uitwerking van het project Reconstructie/Rehabilitatie Palmstraat en 

omgeving. 

 

 

 


