
 

 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 17 t/m 23 mei 2017 

 
Datum aanmaak: 23 mei 2017 

 

 

Directie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017013511 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van b&w van 10 t/m 16 mei 

2017. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. De openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van het 

college van b&w van 10 t/m 16 mei 2017 vast te stellen. 

2. De openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van in 

mandaat genomen besluiten van het college van b&w van  

      10 t/m 16 mei 2017 vast te stellen. 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2016001131 Principeverzoek uitbreiden kantoor Julianastraat 2. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit in principe 

medewerking te verlenen aan uitbreiding van het kantoor aan de 

Julianastraat 2 op voorwaarden dat het plan voldoet aan de 

genoemde voorwaarden  (o.a. geen nieuw zelfstandig kantoor, 

parkeren en beeldkwaliteit).  

 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017013249 Kosten medicijnafval. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. Apotheek Asten toestemming te verlenen oude medicijnen en 

gebruikte naalden, die afkomstig zijn van huishoudens, dus 

geen bedrijfsafval, gratis naar de milieustraat te brengen; 

2. Apotheek Asten een dienovereenkomstige milieupas te 

verstrekken; 

3. Te bepalen dat de gebruikte naalden, om veiligheidsredenen, bij 

de milieustraat aangeboden dienen te worden in speciaal 

daarvoor bestemde potjes/bakjes en oude medicijnen 

uitsluitend aangeboden mogen worden zonder doosje (privacy). 

 

 

 

 

 



 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017013348 Aankoop grond aan Lienderweg ten behoeve van ontwikkeling 5 

woningen nabij het Talent. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit om in te 

stemmen met de aankoop van het perceel, kadastraal bekend 

gemeente Asten, sectie C, nummer 4255, voor een bedrag van  

€ 70,-- per m2 k.k. 

 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017012969 Ontwerpbestemmingsplan Veegplan Asten 2017-1. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het concept ontwerpbesluit vaststelling 

hogere grenswaarden Wet geluidhinder en dit in procedure te 

brengen; 

2. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Asten 

veegplan 2017-1 en het plan ter inzage te leggen; 

3. in te stemmen met bijgevoegde anterieure overeenkomsten en 

deze aan te gaan voor de locaties Achtermijterbaan 1, 

Gezandebaan 29, Broekstraat 3, Koningsplein 1, Burgemeester  

Wijnenstraat 12-14 en Gezandebaan 46. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017012660 Principeverzoek medewerking aan landgoedontwikkeling. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit in principe 

medewerking te verlenen onder voorwaarden aan het verzoek van 

landgoedontwikkeling op de hoek Hazeldonk-Voorste Heusden in 

Heusden. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017012002 Sloopvergunning Koningsplein 16. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van Burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van het bouwhistorisch onderzoek;  

2. de omgevingsvergunning voor het slopen van rijksmonument 

Koningsplein 16 te Asten onder voorwaarden te verlenen;  

3. op korte termijn met de erven in overleg te treden over de 

verkoopvoorwaarden en -strategie van de vrijkomende 

percelen, waarbij het uitgangspunt is dat de te realiseren 

ruimtelijke kwaliteit zeer hoge prioriteit heeft en geen horeca en 

detailhandel gewenst wordt. 



 

 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017012446 Netwerk Innovatiehuis de Peel. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit:  

1. Het bedrijfsplan 'Innovatiehuis De Peel - Netwerken maken; 

maken in netwerken' vast te stellen.  

2. De samenwerkingsovereenkomst 'Innovatiehuis De Peel' vast te 

stellen.  

3. Middels de voorjaarsnota 2017 aan de gemeenteraad voor te 

stellen om voor 2018 t/m 2020 jaarlijks € 30.000,= beschikbaar 

te stellen en te dekken uit de reserve eenmalige bestedingen. 

4. Wanneer de samenwerkingsovereenkomst ook na 2020 wordt 

voorgezet, dienen er opnieuw middelen beschikbaar te worden 

gesteld. 

5. In te stemmen met bijgevoegd persbericht dat op 23 mei 

bekendgemaakt wordt namens alle partners. 

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017013504 Contracten AKJ, De Kindertelefoon en Sensoor. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van B&W besluit:  

1. Voor uitvoering van wettelijke landelijke taken een 

overeenkomst aan te gaan met AKJ, De Kindertelefoon en 

Sensoor. 

2. De standaardovereenkomst met een duur van 4 jaar voor AKJ, 

De Kindertelefoon en Sensoor te ondertekenen. 

 

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017013593 Toegang BRP gegevens consulenten gebiedsteam. 

 

 BESLUIT: 

 Consulenten van het gebiedsteam Asten, in dienst van de GR 

Peelgemeenten, tijdelijk toegang verlenen tot BRP gegevens met 

overneming van en verwijzing naar de juridische motivering. 

Conform besluit 2017004147 de GR Peelgemeenten opdracht geven 

om uiterlijk 31 juli 2017 een situatie te creëren die voldoet aan wet- 

en regelgeving.  

 

 

 

 


