
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 6 juli t/m 12 juli 2022 

 
Datum aanmaak: 14 juli 2022 

 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2022057067 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 28 juni t/m 5 juli 2022 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van college B&W van 28 juni t/m 5 juli 2022 vast te stellen;  

2. de besluitenlijsten van in mandaat genomen besluiten van het college van B&W van 

28 juni t/m 5 juli 2022 vast te stellen.  

 

 

Openbare Werken Binnen 

Zaaknummer: 2022054481 

Onderwerp: Inrichting schoolomgeving Voordeldonk 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met het bijgevoegd definitief ontwerp voor de openbare ruimte ten 

behoeve van basisschool de Voordeldonk;  

2. hiervoor tevens akkoord gaan met de aankoop van het naast gelegen perceel (nr 

Asten C4654);  

3. de totale kosten (€ 1.035.500,--) als volgt dekken:  

a. (aanlegkosten) € 744.000,--: de kapitaallasten € 14.880,= te verwerken in de 

begroting 2023  

b. (aanlegkosten, duurzaamheidsmaatregelen) € 10.000 uit Plan van aanpak 

duurzaamheid  

c. (aankoop grond tbv school) € 142.000,-- te activeren (kapitaallasten 0,=)  

d. (aankoop rest perceel) € 139.500,-- ten laste van het krediet verplichte 

natuurcompensatie  

4. akkoord gaan met bijbehorend raadsvoorstel, de raad voorstellen krediet 

beschikbaar te stellen en de bijbehorende kapitaallasten te verwerken in de 

begroting 2023.  

5. het presidium te verzoeken om het voorstel "inrichting schoolomgeving 

Voordeldonk" en bijbehorend raadsvoorstel te agenderen voor de commissie Ruimte 

van 20 september 2022 van en de gemeenteraad van 4 oktober 2022.  

  



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2022050801 

Onderwerp: Principeverzoek Kleine Heitrak 13 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

in principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het verzoek om de 

bestemming van deze locatie te wijzigen in agrarische bestemming met daarnaast 

maximaal 600 m2 aan niet-agrarische activiteiten, waarbij gelijktijdig de intensieve 

veehouderij planologisch wordt verwijderd van dit perceel. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2022056320 

Onderwerp: Vaststelling wijzigingsplan ''Buitengebied Asten 2016, wijziging 

Oostappensedijk 16' te Ommel 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

het wijzigingsplan 'Buitengebied Asten 2016, wijziging Oostappensedijk 16' te Ommel 

vast te stellen. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2022056672 

Onderwerp: Het uitbreiden van de activiteiten van het tankstation aan 

Florapark 1 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

kennis te nemen van de aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de 

activiteiten van het tankstation aan Florapark 1 in Asten.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2022051284 

Onderwerp: Principeverzoek Vaalbaan 1 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

in principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het verzoek tot 

vormverandering van het bouwvlak op de Vaalbaan 1 in Heusden.  

 

 

Communicatie 

Zaaknummer: 2021004385 

Onderwerp: Convenanten Ommel en Heusden 2021-2025 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. vast te stellen het convenant Dorpsoverleg Heusden voor de periode 1 januari 2021 

t/m 31 december 2025 met terugwerkende kracht.  

2. vast te stellen het convenant Dorpsraad Ommel voor de periode 1 januari 2021 t/m 

31 december 2025 met terugwerkende kracht.  

 


