
 

Openbare besluitenlijst in mandaat 
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 25 november t/m 1 december 2020 

 
Datum aanmaak: 2 december 2020 

 

Openbare Werken Binnen 

Zaaknummer: 2020071741 

Onderwerp: Stimuleringsbijdrage aanleg groene daken Margrietstraat 32 

 

Besluit: 

Op grond van de stimuleringsregeling aanleg groene daken gemeente Asten 2020 de 

stimuleringsbijdrage vast te stellen op € 3.375,- voor het aanleggen van een groen dak 

bij Margrietstraat 32 

 

 

Openbare Werken Binnen 

Zaaknummer: 2020071814 

Onderwerp: Stimuleringsbijdrage aanleg groene daken Molenstraat 11 

 

Besluit: 

Op grond van de stimuleringsregeling aanleg groene daken gemeente Asten 2020 de 

stimuleringsbijdrage vast te stellen op € 1.625,- voor het aanleggen van een groen dak 

bij Molenstraat 11 

 

 

Openbare Werken Binnen 

Zaaknummer: 2020071728 

Onderwerp: Stimuleringsbijdrage afkoppelen hemelwater Heikamperweg 10 

 

Besluit: 

Op grond van de stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater gemeente Asten 2020 de 

stimuleringsbijdrage vast te stellen op € 696,- voor het afkoppelen van het hemelwater 

bij Heikamperweg 10 

 

 

Openbare Werken Binnen 

Zaaknummer: 2020071714 

Onderwerp: Stimuleringsbijdrage aanleg groene daken Hofstraat 14 

 

Besluit: 

Op grond van de stimuleringsregeling aanleg groene daken gemeente Asten 2020 de 

stimuleringsbijdrage vast te stellen op € 775,- voor het aanleggen van een groen dak bij 

Hofstraat 14 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2020071381 

Onderwerp: Vaststellen subsidie 2019 dagbesteding Ommel 

 

Besluit: 

De subsidie 2019 voor de dagbesteding Ommel definitief vaststellen op € 3.787,73 en na 

verrekening van het voorschot (€ 6.560,=) een bedrag terugvorderen van € 2.772,27. 

 



 

Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2020071839 

Onderwerp: Besluit last onder dwangsom wegens handelen in strijd met het 

bestemmingsplan 

 

Besluit: 

Het opleggen van een last onder dwangsom aan een gebruiker op Landgoed Kranenven 

aan de Kranenvenweg 10, 5724 PN in Ommel, wegens wonen op deze locatie in strijd 

met het vigerende bestemminsplan.  

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2020072308 

Onderwerp: Wijziging horeca-inrichting 

 

Besluit: 

Aan Trattoria Aglio E Olio V.O.F. vergunning te verlenen op grond van artikel 3 van de 

Drank- en Horecawet en een vergunning op grond van artikel 2:28 van de Algemene 

Plaatselijke Verordening 2017 gemeente Asten (exploitatievergunning) in verband met 

het wijzigen van de horeca-inrichting (verkleinen van het horecaterras) voor het pand 

gelegen aan Prins Bernhardstraat 22-24 5721 GC te Asten 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2020072310 

Onderwerp: Instemmingsbesluit Volker Wessels Telecom Services B.V voor het 

leggen van kabels Logtenstraat 15 te Asten 

 

Besluit: 

Instemming te verlenen aan Volker Wessels Telecom Services B.V.,namens KPN B.V, 

voor het leggen van kabels in de Logtenstraat 15 te Asten vanaf 30-11-2020 tot en met 

29-01-2021 

 

 

 

 

 


