
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 10 oktober t/m 16 oktober 2018 

 
Datum aanmaak: 17 oktober 2018 

 

MT 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018062205 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 3 t/m 9 oktober 2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van b&w van 3 t/m 9 

oktober 2018 vast te stellen; 

2. de besluitenlijsten van in mandaat genomen besluiten van 

het college van b&w van 3 t/m 9 oktober 2018 vast te 

stellen. 

 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018057800 Voorontwerpbestemmingsplan Antoniusstraat Heusden. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan Heusden 

Antoniusstraat 2018 en de procedure op te starten; 

2. het presidium te verzoeken het voorontwerpbestemmingsplan 

voor wensen en bedenkingen te plaatsen op de agenda van de 

commissie Ruimte van 20 november 2018. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018059131 Principeverzoek voor het nieuw bouwen van een pand t.b.v. 3 

appartementen aan Prins Bernhardstraat 19 te Asten.. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit in principe 

medewerking te verlenen aan het verzoek voor het realiseren van 3 

appartementen aan Prins Bernhardstraat 19 te Asten. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018056064 Regionale samenwerking opvang zwerfdieren. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit niet in te 

stemmen met het 'convenant samenwerking opvangcentrum' 

zwerfdieren. 

 



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018057580 Niet legaliseren bedrijfsactiviteiten Beekstraat 20 te Asten. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de bedrijfsactiviteiten aan de Beekstraat 20 te Asten niet te 

legaliseren; 

2. over te gaan tot handhaving om de overtredingen te beëindigen 

en beëindigd te houden; en 

3. de overtredingen zonder benodigde vergunning mee te nemen 

in de vooraankondiging omdat er nu geen concreet zicht is op 

legalisatie. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018061924 Fietsrondje Groote Peel. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met de uitvoering van het Fietsrondje Groote 

Peel, traject Mussenbaan. 

2. een bedrag van € 126.500,- ten laste te brengen van het 

krediet Fonds Kwaliteitsverbetering Buitengebied. 

 

 

Sociaal Domein 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018061394 Nadere regel subsidie NT2 onderwijs schooljaar 2018-2019 

gemeente Asten. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit de 'Nadere regel 

subsidie NT2 onderwijs schooljaar 2018-2019 gemeente Asten' vast 

te stellen. 

 

 

 

 


