Vastgesteld 21-11-2017

BESLUITENLIJST
COMMISSIE RUIMTE
van de openbare vergadering van de commissie Ruimte van 10 oktober 2017 in het gemeentehuis.
Geluidsfragmenten van de vergadering zijn per agendapunt terug te luisteren op raad.asten.nl.
Aanwezig:
De voorzitter
De leden per fractie
Algemeen belang (AB)
CDA
Leefbaar Asten (LA)
PGA/PvdA
D66-HvA
VVD
De genodigden
Ambtelijke ondersteuning
De griffier
Met kennisgeving afwezig

P.W.J.M. van de Ven-Schriks
F.G.A. Hurkmans, J.M Jacobs
J.G. Leenders
M.A.T.M. van den Boomen, R.T. Schleedoorn
A.H.H. Beniers, D.W.J.H. Grein, S.R. Niessen
A.J. Koopman, M.J.M. van den Eijnden
I.M.J. van Oosterhout-Swinkels, J. Bazuin
wethouders J.H.J. van Bussel (JvB) en Th.M. Martens (ThM)
M. van Tienen, M. Rooijakkers
M.B.W. van Erp-Sonnemans
P.P.M. Bakens
-----

Nr.

Onderwerp
Opening

Besluit
De voorzitter heet de heer Niessen welkom als
nieuw burgercommissielid.
Er is geen gebruik gemaakt van het spreekrecht,
een schriftelijke reactie is ingekomen van
dorpsraad Ommel bij ag.pt. 6.

1.

Vaststellen agenda

Vastgesteld cf. voorstel.
De omvraag begint bij de fractie D66-HvA.

2.

Besluitenlijst van de openbare
vergadering van 12 september 2017

Ongewijzigd vastgesteld.

3.

Ingekomen stukken gericht aan de raad

Cf. voorstel in handen van b&w gesteld ter
afdoening.

a.

4.

Brief van 29-08-2017, K.C. De
Peel: principeverzoek plaatsen
gebouw Dennendijk

Wijzigen bouwverordening gemeente
Asten (adviserend)
(ph Martens, info: m.rooijakkers@asten.nl)

5.

Vaststelling Veegplan 2017-1
(ph Martens, info: m.rooijakkers@asten.nl)

Aan de orde gesteld:
a. LA, PGA/PvdA, VVD, AB, CDA; reactie ThM
De commissie:
a. adviseert unaniem positief;
b. stemt in met doorgeleiding als A-stuk naar
de raad.
De commissie:
a. adviseert in meerderheid positief;
b. wenst behandeling van veegplannen
conform afgesproken procedure;
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Nr.

Onderwerp

Besluit
c. ontvangt voor de raadsvergadering
aanvullende informatie*;
d. stemt in met doorgeleiding als B-stuk naar
de raad.

6.

Integrale Strategie Ruimte
Metropoolregio Eindhoven

De commissie:
a. adviseert unaniem positief;
b. stemt in met doorgeleiding als A-stuk naar
de raad;
c. adviseert om themabijeenkomst over
invulling MRE-samenwerking te bespreken
in presidium.

(ph Martens, info: jori.meulendijks@asten.nl)

7.

8.

Informatief overleg met de bestuurder
over lopende belangrijke processen en
projecten, o.a. verbonden partijen
(MRE, Peel 6.1, Veiligheidsregio,
ODZOB)
a. Fietspad Meijelseweg
b. Omgevingswet

Aan de orde gesteld:

Stukken ter kennisneming aan de
commissie
a. Memo Rotonde Heesakkerweg–
Beatrixlaan

Cf. voorstel voor kennisgeving aangenomen.
Aan de orde gesteld:
a. PGA/PvdA, VVD; reactie ThM

a.
b.

–
D66-HvA; reactie ThM

(ph Martens, info: r.mertens@asten.nl

b.
c.
9.

Memo Verkeersongevallencijfers
2014–2016 (toezegging 4-7-’17);

b.

CDA; reactie ThM

(ph Martens, info: w.moors@asten.nl

c.

LA, D66-HvA; reactie ThM*

Lijst van toezeggingen

Rondvraag

Aan de orde gesteld:
a. stand van zaken beplanting kleine Heitrak
(LA; reactie ThM)*
b. zonnepanelen en WOZ-waarde (LA; reactie
JvB)

Einde vergadering 22:45 uur.

*5

*8

*9

Toezegging
De vragen van de commissie worden
tijdig voor de raadsvergadering
schriftelijk beantwoord
Toezeggingen inzake monumentensubsidie en planning info muur
Lindestraat worden opgenomen op lijst
van toezeggingen en/of afgedaan
Cie wordt schriftelijk geïnformeerd over
stand van zaken beplanting Kleine
Heitrak

PH
ThM

Afd
R&O

Afdoening
Voor raad 31-10-2017

JH

R&O

Planning cie 21-11-‘17

ThM

R&O

Nog in te plannen

griffier
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans
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