
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 29 augustus t/m 4 september 2018 

 
Datum aanmaak: 4 september 2018 

 

 

MT 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018054521 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 22 t/m 28 augustus 2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van b&w van 22 t/m 28 

augustus 2018 vast te stellen; 

2. de besluitenlijsten van in mandaat genomen besluiten van 

het college van b&w van 22 t/m 28 augustus 2018 vast te 

stellen. 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018051849 Principeverzoek voor het afwijken van gebruiksregels van het 

bestemmingsplan aan Heesakkerweg 67 te Asten. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit in principe 

medewerking te verlenen aan het verzoek tot het wijzigen van de 

gebruiksregels van het bestemmingsplan ten behoeve van het thuis 

verkopen van bloemen en planten en het hebben van een theehuis 

en het houden van bloemgerichte workshops aan Heesakkerweg 67 

te Asten. 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018052317 Samenwerkingsovereenkomst en subsidieregeling 

Bereikbaarheidsagenda. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

• in te stemmen met het Programmaplan en de Subsidieregeling 

Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost Brabant 2017-2030; 

• in te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst 

Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant 2017-2030 en deze 

aan te gaan, onder voorbehoud van toestemming hiervoor 

vanuit de gemeenteraad; 

• het presidium te verzoeken de stukken te plaatsen op de 

agenda van de commissie Ruimte van 9 oktober 2018 en de 

agenda van de raad van 5 november 2018; 

• de burgemeester verzoeken wethouder T.M. Martens te 

mandateren, na toestemming van de gemeenteraad, de 

Samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-

Brabant 2017-2030 namens de gemeente Asten te 

ondertekenen. 



 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018052356 Wijzigingsplan Hutten 15. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit het verzoek tot 

wijziging van de gronden aan Hutten 15 in Asten te weigeren, omdat 

niet wordt voldaan aan de voorwaarden uit artikel 7.7.1 van het 

bestemmingsplan Buitengebied Asten 2016. 

 

 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018049572 Principeverzoek Vriescentrale Asten. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit in principe geen 

bouwhoogte van 30 meter toe te staan aan het Laagveld in Asten. 

 

 

 

 

 

 

 


