COMMISSIE RUIMTE
VERSLAG
van de openbare vergadering van de commissie RUIMTE, gehouden op dinsdag
17 mei 2011 in de raadzaal van het gemeentehuis.

-----

Aanwezig zijn:
De voorzitter
De leden

De genodigden
De griffier
De notulist

M.J.H. Vankan
J.G. Leenders, P.M. Rijkers, J.H.M. Dittner,
F.G.A. Hurkmans, P.W.J.M. van de Ven-Schriks,
J.G. Janssen, F.M.P. Spiertz, M.J.M. van de Ven–
Meulendijks, M.A.T.M. van den Boomen, R.T. Schleedoorn,
H.L.M. Span, P.M.H. Berkers–Lemmen, G.M. Koomen–
Driessen, J. Bazuin
de wethouders Th.M. Martens, J.H.J. van Bussel, en
J.C.M. Huijsmans
C.W.J.B. Verborg
S.M. Leppink

----Agenda
1.
Vaststellen agenda
2.
Verslag van de openbare vergadering van 12 april 2011
3.
Ingekomen stukken gericht aan de raad
4.
Nota Archeologiebeleid gemeente Asten 2011 en de Erfgoedverordening Asten
2011
5.
Bestuursopdracht en voorbereidingskrediet herinrichting Markt e.o.
6.
Bestemmingsplan “Heusden buitengebied Meijelseweg 53 en 74 2010 (ERASPO
BV)”
7.
Voorontwerpbestemmingsplan Asten Voordeldonk 2011
8.
Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en
projecten
9.
Rondvraag
De voorzitter opent de vergadering. Hij deelt mee dat geen spreekrecht is aangevraagd en dat de omvraag begint bij de fractie Leefbaar Asten.

Agendanummer 1

Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Agendanummer 2

Verslag van de openbare vergadering van 12 april 2011

Het lid M. v.d. Boomen van de fractie Leefbaar Asten stelt voor het verslag als
volgt te wijzigen:
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Pagina 6, agendanummer 8, 3e alinea, met betrekking tot de rondvraag: de zin “De
fractie Leefbaar Asten stelt voor …… voorbij het schietterrein van het St. Jorisgilde”,
aan te vullen met “en de Provincie te wijzen op andere voorbeelden van masten in de
EHS zoals bij het Keelven.”
Het verslag wordt met inachtneming van bovenstaande gewijzigd vastgesteld.

Agendanummer 3

Ingekomen stukken gericht aan de raad

Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
Voor kennisgeving aannemen:
a. Brief d.d. 21 maart 2011, Raad van State te Den Haag: Asten Bp. “Buitengebied
Asten 2008” (proces informatie);
b. Brief d.d. 30 maart 2011, Stichting VAC Adviescommissie wonen te Someren:
Jaarverslag VAC Asten-Someren 2010;
c. Brief d.d. 5 april 2011, De Dorpskernbewoners van Heusden: mestvergistingsinstallatie Bosweg 3 te Heusden (vergezeld van 276 handtekeningen);
d. Brief d.d. 6 april 2011, Raad van State te Den Haag: Asten Bp. “Buitengebied
Asten 2008” (kopieën van op de zaak betrekking hebbende stukken);
e. Brief d.d. 13 april 2011, Raad van State te Den Haag: Asten Bp. “Buitengebied
Asten 2008”(intrekking van een beroep);
f.
Brief d.d. 29 april 2011, Eneco Solar te Rotterdam, mede namens partner dhr. J.
Leenders, inzake biomassavergistinginstallatie (stopzetten ontwikkeling wegens
onvoldoende draagvlak);
In handen van B&W ter voorbereiding:
g. Brief d.d. 5 april 2011, Provincie Noord Brabant te ‘s-Hertogenbosch: zienswijze
ontwerp bestemmingsplan “Heusden Gezandebaan 29 (Camping Gezandebaan)
2010;
h. Brief d.d. 15 april 2011, Provincie Noord Brabant te ’s-Hertogenbosch: zienswijze ontwerp bestemmingsplan “Ommel Jan van Havenstraat 35, Kennisstraat 2 en
8, 2010”;
i.
Brief d.d. 20 april 2011, Vastgoedmaatschappij Van der Loo bv te Asten: doorgang;
j.
Brief d.d. 20 april 2011, De heer en mevrouw Van der Putten te Asten: zienswijze Bestemmingsplan Ommelseweg/Mercuriusstraat Asten;
In handen van B&W ter afdoening:
k. Brief d.d. 22 april 2011, Supermarkt Asten bv te Asten: stremmen Burg. Frenckenstraat voor doorgaand verkeer tijdens evenementen.
Punt b.
De fractie PGA/PvdA heeft hoge waardering voor de kwaliteit van het door het VAC
geleverde werk. Ook dit jaarverslag getuigt daarvan. De adviezen hebben niet altijd
betrekking op spectaculaire zaken, maar vaak ook op kleine praktische zaken die
minstens zo belangrijk zijn. Het zou goed zijn als het college burgers er op wijst dat
het VAC ook kan adviseren bij het plaatsen van een zorgunit, of soortgelijke, achter
de woning.
De fractie CDA sluit zich hierbij aan.
De fractie D66-HvA zegt dat iedereen profiteert van het werk van de VAC.
Punten c. en f.
De fractie PGA/PvdA zegt dat met de brief bij f de brief bij c al is beantwoord. Er
was geen draagvlak. Zij is tevreden met de reactie. Wellicht zijn andere locaties geschikter.
De fractie CDA vindt het belangrijkste punt, wat nu duidelijk is geworden, dat dit
soort nieuwe zaken samen moeten worden opgepakt begeleidt door een goede communicatie. Draagvlak is essentieel, onafhankelijk van de inhoudelijke beoordeling.
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De fractie Algemeen Belang vindt het enerzijds een gemiste kans, als gevolg van
onvoldoende draagvlak. Wellicht dat een soortgelijk initiatief zich op termijn op een
andere locatie kan ontwikkelen.
De fractie VVD sluit zich hierbij.
De fractie D66-HvA vindt het ook belangrijk om zaken samen op te pakken. Uit de
brief van Eneco leest zij dat deze in de toekomst de omwonenden bij een dergelijk
initiatief meer wil betrekken. Blijkbaar de gemeenteraad niet.
Wethouder Martens zegt dat het college kennis heeft genomen van de brief, die
door het college overigens anders geïnterpreteerd wordt dan door de fractie D66HvA.
Punt g.
De fractie PGA/PvdA vindt het op zich een goede ontwikkeling om op deze plek recreatieve activiteiten te ontwikkelen. Zij is niet voor de realisatie van een 7-tal appartementen. Dit betekent weer meer verstening van het buitengebied.
De fractie D66-HvA zegt dat de provincie uit gaat van twee beleidskaders. Er is op
diverse tijdstippen ambtelijk overleg geweest zonder resultaat. Heeft overleg nog wel
zin of is er sprake van halsstarrigheid.
Wethouder van Bussel beaamt dat er een aantal overlegronden is geweest en dat
het aantal plaatsen van 150 naar 100 is teruggebracht. Recreatieve ontwikkeling is
bij de provincie per abuis niet in de structuurvisie is opgenomen, dus formeel moeten
zij dit afkeuren. Hij verwacht in de verdere besluitvorming medewerking van de provincie. Het plan komt te zijner tijd terug in commissie en raad. Dan zal een en ander
duidelijk zijn.
Punt h.
De fractie PGA/PvdA wil weten of de ontbrekende bewijsstukken voor Ruimte voor
Ruimte nu voorhanden zijn.
De fractie D66-HvA zegt dat ook hier weer is uitgegaan van twee verschillende beleidskaders en ook hier weer onnodige ambtelijke inzet heeft plaatsgevonden.
Volgens Wethouder Martens heeft de provincie het bestemmingsplan niet goed gelezen inzake hun opmerking over de overschrijding van de maximale oppervlakte van
1000 m2. Als het plan in commissie en raad komt zullen alle noodzakelijk documenten voorhanden zijn.
Punt i.
De fractie PGA/PvdA wil weten of bij de verplichting die de gemeente van de ontwikkelaar heeft overgenomen ook budget is geleverd.
De fractie Algemeen Belang wil ook weten in hoeverre de verplichtingen voor rekening komen van de gemeente. Voorts wil zij weten wat de stand van zaken is over
uitvoering van de motie inzake afwikkeling van verkeer via het Eeuwig Levenplein.
De fractie D66-HvA zegt dat het college initiatief moet tonen inzake de doorgang
tussen de Midas en het Burgemeester Ruttenplein. Zij vraagt naar de plannen van
het college.
Wethouder Huijsmans zegt dat de gemeente eigenaar is van het openbaar gebied.
Hiervoor verwijst hij naar agendapunt 5 van de vergadering. Ten aanzien van de
winkeleigenaren grenzend aan de doorgang zijn er twee gesprekken geweest zonder
resultaat. Om die reden heeft het college toen besloten de wanden tijdelijk te verfraaien. Hij zegt toe inzake de financiële compensatie hierop terug te komen.
Punt k.
De fractie PGA/PvdA vindt het onwenselijk dat een oplegger achteruit zou moeten
rijden en wil dus ook de stand van zaken weten over uitvoering van de betreffende
motie.
De fractie Algemeen Belang sluit zich hierbij aan en zegt dat in andere steden, bijvoorbeeld Tilburg, hiervoor legio goede oplossingen zijn gevonden. Zij raadt het college aan om daarnaar te kijken.
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De fractie VVD vindt ontsluiting via het Eeuwig Levenplein voor de hand liggend.
De fractie D66-HvA is benieuwd naar oplossingen vanuit het college. Zij vraagt zich
af of er nog wel iets te regelen valt omdat de kermis al is aanbesteed.
Wethouder Martens zegt dat dit het laatste contractjaar van deze aanbestedingsperiode van de kermis is. Openbreking hiervan betekent een boete. Een tijdelijke oplossing is gevonden om de huidige halfverharding, waar de keten van de bouwer van
het Midascomplex hebben gestaan, te gebruiken als keerplaats voor vrachtwagens.
Voor 2012 kan er dan een definitieve oplossing worden gezocht, bijvoorbeeld afwikkeling via het Eeuwig Levenplein.

Agendanummer 4

Nota Archeologiebeleid gemeente Asten 2011 en de Erfgoedverordening Asten 2011

De fractie Leefbaar Asten vindt het een goed voorstel, ook afgestemd op het beleid
van Someren.
De fractie PGA/PvdA ziet ook de waarde van een goed archeologiebeleid. Er is geen
goed leesbare Archeologische Waardekaart voorhanden. Graag heeft zij die voor de
raadsvergadering omdat hierop essentiële informatie staat.
De fractie CDA is positief over het voorstel; er is consequent geredeneerd. Ook zij
wil een leesbare Archeologische Waardekaart. Zij merkt verder het volgende op.
Welke afweging wordt gemaakt bij de vraag of er een al dan niet amateurarcheoloog
kan worden ingeschakeld. Hoe is de besluitvorming bij inhuur van externe archeologische diensten. Treedt er geen grote vertraging op bij het afgeven van aanlegvergunningen als er een archeologische beoordeling moet komen op die locatie. Is het
maken van een paraplunota, zoals in de voetnoot genoemd, het overwegen waard?
Is er in Asten, net als in Someren, een ruimte beschikbaar om archeologische vondsten ten toon te stellen.
De fractie Algemeen Belang adviseert positief. Zij onderschrijft ook hier de samenwerking met Someren. Voorts spreekt haar aan dat het college de ruimte aan geeft
om praktisch te blijven en op locaties, waarvan gebleken is dat die geen toegevoegde archeologische waarde hebben, niets te ondernemen.
De fractie VVD adviseert in grote lijnen positief. Zij wil weten waarom er amateurarcheologen moeten worden ingezet en waarom die een vergoeding van € 10,= per
dag ontvangen. Deze kosten komen dan weer voor rekening van de grondeigenaren.
De fractie D66-HvA zegt dat indien de nota in overeenstemming is met die van Someren zij akkoord is. Zij vindt voorts de storting van € 3.900,00 in het gemeentefonds aan de krappe kant.
Wethouder Huijsmans zegt dat er geen invloed uitgeoefend kan worden op storting in het gemeentefonds, maar het zijn geen geoormerkte gelden. Een goed leesbare Archeologische Waardekaart zal voor de raadsvergadering worden toegevoegd
en op de website worden geplaatst. In het museum is een tentoonstellingsmogelijkheid. Dit beleid ertoe moet leiden dat er geen onnodige zaken meer worden gedaan.
De op de kaart aangegeven blanco gebieden zijn die gevrijwaard van verder onderzoek? De bijdrage van € 10,= is afgesproken met de heemkundekring. In Someren is
een vergelijkbare afspraak gemaakt. Op deze wijze worden vrijwilligers tegemoet
gekomen in hun onkosten. Per saldo is de inzet van vrijwilligers kostenbesparend.
Mevrouw Rooijakkers, beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening en monumentenzorg, vult aan dat als er in een bepaald gebied geen onderzoeksplicht is de gemeente, in overleg met de huisarcheoloog, de afweging kan maken om amateurarcheologen in te schakelen. Ten aanzien van de aanlegvergunning zegt zij dat deze in indivi-
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duele gevallen snel afgegeven kan worden, soms al binnen een dag. Tenslotte zegt
zij inzake een paraplu-bestemmingsplan dat deze ertoe dient om alle bestaande bestemmingsplannen in één keer te repareren. In nieuwe bestemmingsplannen zal het
archeologiebeleid worden meegenomen.
De voorzitter concludeert dat de commissie in meerderheid positief adviseert en instemt met doorgeleiding van het stuk naar de raad.

Agendanummer 5

Bestuursopdracht en voorbereidingskrediet herinrichting
Markt e.o.

De fractie Leefbaar Asten constateert dat de kredietaanvraag in de planning van
werkzaamheden ontbreekt. Verder is zij het eens om op een centraal gelegen plein
alle parkeerplaatsen te laten vervallen.
De fractie PGA/PvdA ondersteunt de gedachte van een autovrij centraal plein en
verwijst daarbij ook naar haar eerdere visie met betrekking tot de Markt. Parkeren
moet plaats vinden aan de ring. Zij is tegen personenautoverkeer in de Burgemeester Frenckenstraat. Zij vindt het centrum van Someren een minder goed en het centrum van Deurne een goed voorbeeld van een inrichting. Verder moet er iets gebeuren met de doorsteek tussen de Midas en het Burgemeester Ruttenplein.
De fractie CDA vindt dat er vastgehouden moet worden aan het GVVP uit 2006, waar
veel tijd, geld en energie is ingestoken. Er moet een kwaliteitsimpuls worden gegeven, waarbij de parkeerplaatsen in het centrum worden gehandhaafd. Er is geen
draagvlak voor een autovrij centrum. Wel moeten parkeervoorzieningen voor fietsers
meer geordend worden. Zo krijgen ook minder validen meer ruimte op de voetpaden. Wellicht is het nodig om enkele parkeerplaatsen op te heffen ten behoeve van
het parkeren voor fietsers. Automobilisten zijn te “gast” in het centrum. Zij laat het
aan het college om hier goede oplossingen voor aan te dragen.
De fractie Algemeen Belang adviseert positief. Meer aandacht voor de planning is
gewenst, omdat er in het centrum al veel overlast is geweest als gevolg van de uitvoering van andere projecten. Dit maakt goede communicatie en aandacht voor de
onderlinge samenhang nog belangrijker. Zij vindt de kosten van € 86.000,= aanzienlijk. Zuinigheid is gewenst. Over het parkeren zegt zij dat het te ver gaat om het
parkeren in het centrum op te heffen. Wel is dit nodig bij de nieuwe lunchroom in de
Prins Bernhardstraat gelet op zicht en oversteekmogelijkheden.
De fractie VVD stemt in grote lijn in met voorliggend stuk. Zij merkt het volgende
op. Geen nieuw onderzoek, het parkeerbeleid is al eerder onderzocht. Zij vindt het
gevraagde voorbereidingskrediet hoog. Een autovrij centrum is wat haar betreft niet
bespreekbaar. Het centrumplan en het GVVP is reeds uitvoerig behandeld. Zij gaat
dit niet nog eens ter discussie stellen. Ook zij vindt dat het stuk blauwe zone bij de
nieuwe lunchroom kan komen te vervallen.
De fractie D66-HvA zegt dat het college voornemens is een aanzienlijk bedrag uit de
reserve te putten. Dit is in haar ogen dan ook de laatste kans om het centrum op
een goede manier aan te pakken. Zij zegt dat de inrichting van de openbare ruimte
niet meer voldoet aan de eisen van vandaag en juist daarom is het jammer dat er
vastgehouden wordt aan het GVVP uit 2006. Zij wil binnen de ring geen parkeervoorzieningen. Dit is klantvriendelijker en zo worden ook meteen de problemen met de
fietsers opgelost. Nu de verkeersstroom gepland is over de Burgemeester Frenckenstraat moet ook het centrummanagement nadenken over openstelling van het Eeuwig Levenplein.
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Wethouder Martens zegt dat het hier om een bestuursopdracht gaat en nog niet
om een uitvoeringsplan. Wat hem betreft is het de bedoeling om hier nadrukkelijk
bewoners, de markt, de kermis, het VAC, het centrummanagement en de Astense
burger bij te betrekken. Hij hoopt nu aan de slag te kunnen zodat in een latere fase
iedereen mag meepraten. Het is nog te vroeg is om op de inhoud in te gaan. Zodra
het budget beschikbaar is gesteld, dat wat hem betreft niet geheel gebruikt hoeft te
worden, kan er gestart worden met het opstellen van plannen. De moeilijkheid hierbij zal zijn dat er veel tegenstrijdige belangen zijn waar een praktische oplossing
voor gevonden moet worden.
2e termijn
De fractie Leefbaar Asten adviseert positief.
De fractie PGA/PvdA adviseert enkel positief als alle opties nog open liggen.
De fractie CDA zegt dat er iets moet veranderen in het centrum en zij hier geld voor
beschikbaar stelt. Zij is benieuwd naar de oplossingsrichting die het college aandraagt en wil dat hier, om draagvlak te creëren, goed over wordt gecommuniceerd.
De fractie Algemeen Belang zegt dat zij instemt met de beslispunten en ziet het
resultaat tegemoet.
De fractie VVD vindt het niet vreemd als het college een voorzet geeft waar de
commissie op reageert. Zij is blij dat de wethouder niet voornemens is het gehele
budget te gebruiken en stemt in met voorliggend stuk.
De fractie D66-HvA heeft zijn voorlopige inbreng gegeven met een positieve bijdrage aan de discussie en wacht ontwikkelingen af.
De voorzitter concludeert dat de commissie in meerderheid positief adviseert en instemt met doorgeleiding van het stuk naar de raad.

Agendanummer 6

Bestemmingsplan “Heusden buitengebied Meijelseweg 53
en 74, 2010 (ERASPO BV)”

De fractie PGA/PvdA is tevreden met de verwerking van de eerder gemaakte opmerkingen. Wel is er toezicht en controle nodig om te zorgen dat afspraken blijvend
worden nagekomen. Zij wil voorts weten wat er bedoeld wordt met: “de deuren blijven zoveel mogelijk dicht”. Welke beplanting wordt gebruikt voor de aarden wal en
wordt er geborgd dat het water niet wordt afgevoerd op de drukriolering. Zij adviseert positief maar wil dat het college notie neemt van haar opmerkingen.
De fractie CDA stemt in met voorliggend stuk. Zij verduidelijkt dat landschappelijk
inpassing niet betekent: verstoppen van het gebouw. Inzake de opmerking over de
deuren gaat zij er van uit dat deze ‘s ochtends open gaan en ’s avonds weer dicht bij
veel aan en afvoer.
De fractie Algemeen Belang adviseert ook positief. Zij wil weten waarom de bestemming groen ook buiten het plangebied valt. Verder vraagt zij of advies van de
veiligheidsregio in het stuk is verwerkt. Tenslotte mist zij op de plannen de datum en
versieaanduiding in bijlage 2.
De fractie VVD stemt in met voorliggend voorstel.
De fractie D66-HvA is het eens met de plaatsing van bedrijven meer aan de rand
van de kom. Verder vindt zij belangrijk dat voorzieningen, die getroffen zijn met het
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oog op de gezondheid, goed worden gecontroleerd op een goede werking. Zij is positief ten aanzien van dit voorstel.
Wethouder Martens zegt ten aanzien van de deuren dat bedoeld wordt dat deze
dicht is als er geen vrachtauto door hoeft. Hij weet niet hoeveel vrachtauto’s er op
een dag door rijden en binnen welke tijden. Het beplantingsplan is in overleg met
Brabants Landschap opgesteld. Als daaraan aanpassingen worden gedaan zal er opnieuw overlegd moeten worden. Inzake de overstort denkt hij dat dit een omissie is.
Hij zal dit na laten gaan. Inzake veiligheid is de normale procedure gevolgd: de
brandweer heeft aangegeven welke veiligheidsvoorzieningen er moeten zijn. Bij het
afgeven van de bouwvergunning wordt hier nog eens op gecontroleerd.
2e termijn
De fracties Leefbaar Asten en D66-HvA stemmen in met voorliggend stuk.
De fracties PGA/PvdA en CDA stemmen in met voorliggend stuk op voorwaarde dat
de benodigd overeenkomsten zijn ondertekend.
Wethouder Martens zegt dat alle benodigde handtekeningen tijdig zijn geplaatst.
De voorzitter concludeert dat de commissie in meerderheid positief adviseert en instemt met doorgeleiding van het stuk naar de raad.

Agendanummer 7

Voorontwerpbestemmingsplan Asten Voordeldonk 2011

De fractie Leefbaar Asten vindt het goed dat er rekening wordt gehouden met
zichtlijnen. Zij is van mening dat de voorgestelde beplanting wat mager is. Zij vindt
een boommaat van ‘20-25’ beter. Zij wil weten wanneer de exploitatiebijdrage bekend is.
De fractie PGA/PvdA sluit zich aan bij de fractie Leefbaar Asten inzake de voorgestelde boommaat. Alhoewel bebouwing richting buitengebied in het algemeen niet
wenselijk is, zijn hier mogelijkheden. Verder is van belang dat benodigde overeenkomsten tijdig worden getekend.
De fractie CDA vindt dit een positieve ontwikkeling en invulling middels Ruimte voor
Ruimte is een logische gedachte. Een erfbeplanting van 6 meter breed is volgens
haar ruim voldoende. Zij adviseert het college hiermee verder te gaan.
De fractie Algemeen Belang vindt het logisch om hier woningen te realiseren. Zij
vraagt of het mogelijk is om de rooilijnen ook op de plankaart aan te geven. Verder
geeft zij aan dat een geluidsbelasting van 58dB(A) boven de wettelijke norm ligt.
De fractie VVD heeft geen wensen en bedenkingen en adviseert het college dit verder te ontwikkelen.
De fractie D66-HvA zegt dat de anterieure overeenkomst nog in orde gemaakt moet
worden; de kosten moeten goed zijn afgedekt. Verder wil zij zo veel mogelijk mooie
erfbeplanting. Zij vraagt hoe de geluidsbelasting, voor zover die de toegelaten norm
overschrijdt, teruggebracht kan worden.
Wethouder Martens is blij met de positieve reacties. Verdere merkt hij op dat bekeken wordt wat met beplanting mogelijk is. Maar de geuite wensen werken wel kostenverhogend. Het aangeven van bouwvlakken en daarmee afstanden tot de weg
maken het werken met rooilijnen overbodig. Indien het geluidsniveau daadwerkelijk
58 dB(A) is, dan zullen de initiatiefnemers zelf bouwkundige voorzieningen moeten
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treffen. Zij zijn hiervan op de hoogte. Via overeenkomsten zullen kosten zullen worden afgedekt. Het plan zal zo spoedig mogelijk verder in procedure gaan en later terugkomen bij commissie en raad. .
De voorzitter concludeert dat het college kennis heeft genomen van de wensen en
bedenkingen vanuit de commissie ten behoeve van het vervolgtraject.

Agendanummer 8

Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten

a. SRE-aangelegenheden algemeen.
Er zijn geen opmerkingen

Agendanummer 9
a.
b.

Stukken ter kennisneming aan de commissie:

Reactie KPN UMTS-mast Heesakkerweg;
Lijst van toezeggingen en dynamische termijnkalender.

Punt a.
De fractie Leefbaar Asten wil weten wat de stand van zaken is ten aanzien van de
te onderzoeken alternatieven.
De fractie PGA/PvdA zegt dat de raad vragen heeft gesteld ten aanzien van de verkeersveiligheid. Zij wil weten of het college dit inmiddels heeft gedaan. Verder vindt
zij dat het college onvoldoende heeft gereageerd op de opmerkingen die de bewoners in hun brief hebben gemaakt.
De fractie CDA zegt dat het college veel inspanningen verricht ten aanzien van een
onderwerp waar zij in principe gewoon een besluit over kan nemen. Zij vindt dat het
nu tijd is om dat daadwerkelijk te doen.
De fractie Algemeen Belang is benieuwd naar de oplossing die het college kiest.
Ook wil zij weten hoe de communicatie naar de projectgroep verloopt.
De fractie D66-HvA zegt dat er weliswaar geen alternatieven zijn, maar daarmee
deze zaak nog niet opgelost is.
Wethouder Martens zegt dat er, nadat KPN de aanvraag heeft ingediend, diverse
reacties, gesprekken en heronderzoeken zijn geweest. Omdat de veiligheid bij het
college voorop staat is de mast een meter of 6 verder van de weg gesitueerd. Hiermee zijn de zichtlijnen dan voldoende. Op de zienswijzen is nu gereageerd en kan
het college besluiten.
Punt b.
Wethouder van Bussel zegt inzake de toezegging 24-11-2009 (pachtcontract hengelsportvereniging Ons Genoegen) dat de afgelopen jaren steeds het zelfde bedrag
aan pacht is geïnd. Daar staat tegenover dat de vereniging een vergoeding ontvangt
voor het onderhoud dat zij doet. De mogelijk nog bestaande verschillen van inzicht
tussen gemeente en de hengelsportvereniging zijn hiermee opgelost.

Agendanummer 10

Rondvraag

De fractie Leefbaar Asten wil weten of het abusievelijk kappen van de oude eik is
afgehandeld en of het college het bedrag hiervoor al heeft ontvangen.
Ten aanzien van huisvesting arbeidsmigranten zegt zij dat dit door het college met
vijf jaar is verlengd. Zij vindt dat vreemd omdat er eerst een evaluatie zou plaatsvinden. Tenslotte vraagt zij aandacht voor de rommel bij de pizzaria op de Markt.
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Wethouder van Bussel zegt ten aanzien van arbeidsmigranten dat de relatie met
de toeristenbelasting nu formeel is vastgelegd.
Wethouder Martens zal de schadevergoeding van de abusievelijk gekapte eik nagaan. Ook de rommel op de Markt heeft zijn aandacht.
De fractie CDA vraagt het college bij de aanbesteding van de kermis niet alleen de
opbrengsten mee te laten wegen in de beoordelingscriteria, maar ook de attractieprijs. Hiertussen moet een koppeling worden gelegd. Anders levert het de gemeente
veel op en betaalt de burger de rekening.
Wethouder van Bussel zegt dat de kermis opnieuw wordt aanbesteed vanaf 2012.
Dan zal ook bekeken worden wat de mogelijkheden zijn om die relatie te leggen.
De fractie Algemeen Belang wil weten waar in Asten kastjes voor glasvezel geplaatst gaan worden.
Wethouder van Bussel zegt dat dat nog onbekend is. Binnen afzienbare tijd ligt er
een conceptcontract waarin ook duidelijk wordt waar die komen te staan.
De fractie D66-HvA zegt dat de gedoogbeschikking voor het plaatsen van caravans
op het parkeerterrein Prinsenmeer loopt tot 1 mei 2011 en deze is niet verlengd,
Welke actie onderneemt het college?
Wethouder van Bussel zegt dat Prinsenmeer een kwaliteitsslag heeft doorgevoerd
ten aanzien van de chalets. Om die reden is er de tijdelijke mogelijkheid geboden
voor tussenopslag. Nu dit geconstateerd is zal er hierover contact worden gezocht.
Er zal dan worden gehandhaafd of bij zwaarwegende redenen wordt de beschikking
verlengd.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Voor verslag,
de griffier
ir. C.W.J.B. Verborg
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