
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 21 februari t/m 27 februari 2018 

 
Datum aanmaak: 27 februari 2018 

 

Directie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018011003 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 7 t/m 20 februari 2018.. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van het 

college van B&W 7 t/m 20 februari 2018 vast te stellen; 

2. de openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van in 

mandaat genomen besluiten van het college van B&W van  

7 t/m 20 februari 2018 vast te stellen. 

 

 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018007861 Proceskostenvergoeding. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit een 

proceskostenvergoeding toe te kennen van € 490,= aan de 

gemachtigde AKD, in de zaak van de ingetrokken 

omgevingsvergunning Business-to-Business pompstation. 

 

 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018011182 Omgevingsvergunning voor het vervangen van kozijnen Kerkstraat 7 

te Asten (Bartholomeus). 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de omgevingsvergunning in strijd met de uitgebreide 

voorbereidingsprocedure af te handelen en direct een definitief 

besluit te nemen, zonder een ontwerpbesluit ter inzage te 

leggen; 

2. om geen voorwaarden op te leggen over de verticale roedes; 

3. de omgevingsvergunning voor het vervangen van de ramen te 

verlenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Openbare Werken Binnen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018010963 Aansluiten bij de Statiegeldalliantie. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit aan te sluiten 

bij de Statiegeldalliantie. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018010238 Invorderingsbesluit 2 tbv Ooruilweg 9. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit over te gaan 

tot invordering van de verbeurde dwangsom bij de bewoner van 

Patrijsweg 6. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018008390 Aankoop gedeelte perceel N 263 van Jansen Bouwontwikkeling t.b.v. 

bestemmingsplan Loverbosch 2. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit over te gaan 

tot aankoop van een gedeelte van het perceel N 263 onder de 

voorwaarden als opgenomen in bijgevoegde koopovereenkomst. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018011006 Vaststelling wijzigingsplan Voordeldonk ong. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit het 

wijzigingsplan "Buitengebied Asten 2016, wijziging Voordeldonk 

ong." vast te stellen. 

 

 

 

 

 


