Concept

BESLUITENLIJST
COMMISSIE RUIMTE
van de openbare vergadering van de commissie Ruimte van 2 mei 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
P.P.M. Bakens
J.G. Leenders, D.R. van Schijndel
M.A.T.M. van den Boomen, R.T. Schleedoorn
A.H.H. Beniers
A.J. Koopman, M.J.M. van den Eijnden
I.M.J. van Oosterhout-Swinkels, J. Bazuin
wethouders J.H.J. van Bussel en Th.M. Martens
-M.B.W. van Erp-Sonnemans
L.J. Drost
-----

Nr.

Onderwerp
Opening en spreekrecht

Besluit
Van het spreekrecht is gebruik gemaakt door de
heer Hoofs, inzake gebruik van perceel Bergweg
in strijd met bestemmingsplan.

1.

Vaststellen agenda

Vastgesteld cf. voorstel, met toevoeging van
inspreekreactie aan agendapunt 3.
De omvraag begint bij de fractie CDA.

2.

Verslag van de openbare vergadering
van 28 maart 2017

Ongewijzigd vastgesteld.

3.

Ingekomen stukken gericht aan de raad
a. Brief van 4-4-2017, Raad van
State: Uitspraak Bp Asten
Bedrijventerrein Florapark 2013
b. Brief van 10-4-2017, ODZOB:
voorlopige jaarrekening 2016
c. Spreekrecht de heer Hoofs.

Cf. voorstel voor kennisgeving aangenomen.
Aan de orde is gesteld:
a. PGA/PvdA; reactie JvB

Deelname zonnepanelenproject regio
Zuidoost-Brabant

De commissie:
a. adviseert unaniem positief
b. stemt in met tekstuele correctie
(beslispunten wijzigen cf. besluittekst en cie
Ruimte ipv AZ&C) en doorgeleiding als Astuk naar de raad

4.

(PH. Martens, info: K.vanDooren@asten.nl)

5.

Ontwerpbegroting 2018 en
meerjarenraming 2019-2021
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
(ODZOB)
(PH. Martens, info: j.noteboom@asten.nl)

b.

–

c.

Alle fracties; reactie ThM en JvB*

De commissie:
a. adviseert unaniem positief
b. stemt in met tekstuele correctie (cie Ruimte
ipv AZ&C) en doorgeleiding als A-stuk naar
de raad

Commissie Ruimte
d.d. 2 mei 2017
Nr.
6.

Onderwerp
Informatief overleg met de bestuurder
over lopende belangrijke processen en
projecten, o.a. verbonden partijen
(Blink, ODZOB).

Besluit
Aan de orde is gesteld:
Fietspad Meijelseweg (ThM)

7.

Stukken ter kennisneming aan de
commissie
a. Memo Grondwateroverlast
Siriusstraat

Cf. voorstel voor kennisgeving aangenomen.
Aan de orde is gesteld:
a. -

(PH. Martens, info: p.smeets@asten.nl)

b.

Memo Informatie aanpak
Erfgoedwet i.r.t. model
Erfgoedverordening
(PH. Huijsmans, info:
m.rooijakkers@asten.nl)

c.

Memo Herinrichting Wolfsberg
Emmastraat

b.

D66-HvA

c.

VVD; reactie ThM

d.

LA, PGA/PvdA, VVD; reactie ThM*

(PH. Martens, info: r.mertens@asten.nl)

d.

8.

Lijst van toezeggingen en
dynamische termijnkalender

Rondvraag

Aan de orde is gesteld:
Stoeptegels/verlichting Kosmosplein (CDA;
reactie ThM)
Glasvezel buitengebied (D66-HvA, VVD;
reactie JvB)
Sloopregeling buitengebied (D66-HvA;
reactie ThM)*
Veilige zebrapaden (D66-HvA, AB; reactie
ThM)
Verlichting park/Burg.Frenckenstraat (AB;
reactie ThM)

Einde vergadering 21:25 uur.

*3c
*7d
*7d

*8

Toezegging
De cie wordt schriftelijk geïnformeerd
over handhaving perceel Bergweg
De cie wordt geïnformeerd over vervolg
aanpak roekenoverlast
De cie wordt schriftelijk geïnformeerd
over de stand van zaken pand A. de
Bruijn en vervallen pand naast
historische muur Frits de Bruijnstraat
Sloopregeling buitengebied wordt
geactualiseerd cf. bp buitengebied

PH
Bgm

Afd
PUB

ThM

R&O

Afdoening
Nog in te plannen, en/of via cie
AZ&C
Nog in te plannen

JH

R&O

Nog in te plannen

ThM

R&O

Nog in te plannen

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