
 

 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 18 juli t/m 24 juli 2018 

 
Datum aanmaak: 24 juli 2018 

 

 

Sociaal Domein 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018046866 Jaarverslag Cultuurplein Asten Someren 2017. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

kennis te nemen van het Jaarverslag Cultuurplein Asten Someren 

2017 en dit jaarverslag ter kennisname ter brengen van de 

commissie Burgers.  

 

 

 

Control 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018046357 Interne controle plan 2018 gemeente Asten. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

het interne controle plan 2018 inclusief geactualiseerd normenkader 

2018 vast te stellen. 

 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018045586 Principeverzoek voor het ontwikkelen van de locatie 

Ommelseweg/Mercuriusstraat t.b.v. woningbouw. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

In principe in te stemmen met de ontwikkeling van 17 nul-op-de-

meterwoningen op de planlocatie Ommelseweg/Mercuriusstraat te 

Asten. 

 

College van Burgemeester en Wethouders 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018047041 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 11 t/m 17 juli 2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van b&w van 11 t/m 17 juli 

2018 vast te stellen; 

2. er zijn geen besluitenlijsten van in mandaat genomen besluiten 

van het college van b&w van 11 t/m 17 juli 2018. 

 

 



 

 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018045684 Ontwerpbestemmingsplan Asten Verzamelplan 2018-2. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

a. in te stemmen met het bijgevoegde ontwerpbesluit vaststelling 

hogere grenswaarden Wet geluidhinder en dit in procedure te 

brengen; 

b. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Asten 

verzamelplan 2018-2 en het plan ter inzage te leggen; 

c. in te stemmen met de bijgevoegde anterieure overeenkomst en 

deze aan te gaan voor de locatie Voordeldonk 55. 

 

 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018044575 Beleid verkoop gemeentegrond aan netbeheerders. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

a. voor wat betreft de grondprijs bij verkoop van gemeentegrond 

aan netbeheerders de grondprijs van bedrijfskavels te hanteren; 

b. voor de inhoudelijke toetsing of verkoop al dan niet mogelijk is 

de uitgangspunten uit het beleid ingebruikgeving en verkoop 

gemeentegronden te hanteren. 

 

 

 

 


