
 

 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 23 augustus t/m 29 augustus 2017 

 
Datum aanmaak: 29 augustus 2017 

 

 

Directie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017027883 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van b&w van 16 t/m 22 augustus 

2017. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. De openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van het 

college van b&w van 16 t/m 22 augustus 2017 vast te stellen; 

2. De openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van in 

mandaat genomen besluiten van het college van b&w van  

      16 t/m 22 augustus 2017 vast te stellen. 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017025548 Principeverzoek woningbouw Jan van Havenstraat 22. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in principe geen medewerking te verlenen aan het ingediende 

plan voor woningbouw op het perceel Jan van Havenstraat 22 in 

Ommel vanwege strijdigheid met gemeentelijk en provinciaal 

beleid; 

2. in principe wel medewerking verlenen aan een ontwikkeling in 

het kader van ruimte voor ruimte mogelijk te maken, te 

onderzoeken of een beperkte (andere) bouwstroom op het 

perceel gelegen langs de Jan van Havenstraat – in het kader 

van kwaliteitsverbetering – mogelijk ook haalbaar is, passend 

binnen de regels. 

 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017025018 Wijzigen bouwverordening gemeente Asten. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de gemeenteraad voor te stellen om de bouwverordening van 

de gemeente Asten gewijzigd vast te stellen, conform 

bijgevoegd raadsvoorstel; 

2. het presidium te verzoeken het stuk te plaatsen op de agenda 

van de commissie Ruimte d.d. 10 oktober 2017 en op de 

agenda van de raad d.d. 31 oktober 2017.  

 

 



 

 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017026292 Actualisatie woningbouwmonitor augustus 2017. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met aangepaste woningbouwmonitor d.d. 

augustus 2017 en deze ter kennis te brengen van de commissie 

Ruimte in de vergadering van 12 september 2017;  

2. kennis nemen van de inhoud van brief van GS van Noord-

Brabant d.d. 30 mei 2017.  

 

 

 

 

 

 

 


