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Samenvatting
Het college is onlangs door het Dorpsoverleg Heusden geïnformeerd over het nieuwe renovatieplan
Vorstermansplein. In dit stadium beschouwt het college het plan als een groot burgerinitiatief; in de
raad van 11 december 2018 is afgesproken dat grote burgerinitiatieven eerst aan de raad worden
voorgelegd. Voorzien is in een informatieve presentatie door het Dorpsoverleg Heusden.
Beslispunten
1. Kennisnemen van de informatie over burgerinitiatief Vorstermansplein
2. Een procesvoorstel van het college afwachten
Inleiding
Het Dorpsoverleg Heusden heeft in 2017 de werkgroep ‘Renovatie Vorstermansplein’ opgestart. De
werkgroep bestaat uit meer dan 50 personen: omwonenden van het plein, de aangrenzende
(horeca) ondernemers en de verenigingen die regelmatig gebruikmaken van het plein. De
werkgroep heeft meerdere keren en in verschillende settings over het plan gesproken. Het dorp
heeft het eerste schetsplan voor de renovatie van het Vorstermansplein, omarmt tijdens de
jaarvergadering van het Dorpsoverleg op 2 november 2017.
Op 27 februari 2018 is de commissie Ruimte via een memo en een schetsen studie geïnformeerd.
Aan de commissie is gemeld dat het schetsplan nog in ontwikkeling is en dat de werkgroep t.z.t.
met een nieuw plan komt. Inmiddels heeft de werkgroep het plan verder ontwikkeld in
samenwerking met een bouwkundig adviesbureau. Van het plan is een globale kostenraming
opgesteld.
Het nieuwe plan voor de reconstructie van het Vorstermansplein, is eind 2018 door het Peelbelang
gepubliceerd waarop opnieuw veel positieve reacties zijn ontvangen. Voor het Dorpsoverleg
Heusden is dat aanleiding om de gemeenteraad kennis te laten nemen van het nieuwe
renovatieplan Vorstermansplein.
Wat willen we bereiken
Een groot burgerinitiatief wordt eerst aan de raad gepresenteerd.
Wat gaan we daarvoor doen
De initiatiefnemers presenteren hun plan aan de raad. Eventuele vervolgstappen worden met
inachtneming van de door de raad vastgestelde criteria Burgerinitiatieven, door het college in een
procesvoorstel voorgelegd.
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Mogelijke alternatieven
-Risico’s
-Communicatie
-Wat mag het kosten
-Bijlage(n)/ter inzage (incl. AST-nr)
AST/2019006615 Memo van Dorpsoverleg Heusden aan de raad.

w.moors@asten.nl
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RAADSBESLUIT
Onderwerp:
Informatie groot burgerinitiatief Vorstermansplein met
presentatie

Dagtekening:

Agendanummer:

26 februari 2019

19.02.04

De raad van de gemeente Asten;
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 februari 2019
met zaaknummer 2019006358;

besluit:
1. Kennis te nemen van de informatie over burgerinitiatief Vorstermansplein
2. Een procesvoorstel van het college af te wachten
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van
26 februari 2019.
De raad voornoemd,
griffier,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter,
mr. H.G. Vos

