
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 8 juni t/m 14 juni 2022 

 
Datum aanmaak: 14 juni 2022 

 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2022047692 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 1 t/m 7 juni 2022 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van college B&W van 1 t/m 7 juni 2022 vast te stellen;  

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

1 t/m 7 juni 2022 vast te stellen.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2022042718 

Onderwerp: Grondruil percelen Snepweg ten behoeve van Heusden-Oost fase 3 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

in te stemmen met de ruil van een deel van de gemeentelijke percelen kadastraal bekend 

gemeente Asten, sectie P, nummers 2346 en 410 ter grootte van 00.86.40 ha tegen een 

deel van het perceel kadastraal bekend gemeente Asten, sectie P, nummer 384 ter 

grootte van 00.31.34 ha behorende bij de woning aan de Snepweg 4 te Heusden, een en 

ander conform bijgaande ruilovereenkomst.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2022045918 

Onderwerp: Verkaveling en woningbouwprogramma Heusden-Oost fase 3 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de verkaveling van de vrije kavels in Heusden-Oost fase 3;  

2. het 'Uitgifteprotocol bouwkavels gemeente Asten' vast te stellen en van toepassing 

te verklaren voor de uitgifte van de vrije kavels in Heusden-Oost fase 3;  

3. in te stemmen met het beoogde woningbouwprogramma op de overige bouwvelden;  

4. Vastgoedregisseur B.V. opdracht geven om een CPO-initiatief op te starten in 

Heusden-Oost fase 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2022047695 

Onderwerp: Definitieve omgevingsvergunning Deurneseweg 39 en 39a te 

Ommel 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de gevraagde 

omgevingsvergunning te verlenen en  

ter inzage te leggen, onder de vermelde voorschriften en de bepaling dat de 

gewaarmerkte  

stukken en bijlagen deel uitmaken van deze omgevingsvergunning, voor de activiteiten:  

•Bouw  

•Handelen in strijd met regels RO  

 


