
 

Openbare besluitenlijst in mandaat 
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 9 december t/m 15 december 2020 

 
Datum aanmaak: 17 december 2020 
 

 

Openbare Werken Binnen 

Zaaknummer: 2020075364 

Onderwerp: Stimuleringsbijdrage aanleg groene daken Hofstraat 39. 

 

Besluit: 

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

stimuleringsbijdrage vast te stellen op € 1.600,- voor het aanleggen van een groen dak 

bij Hofstraat 39. 

 

 

Openbare Werken Binnen 

Zaaknummer: 2020075259 

Onderwerp: Stimuleringsbijdrage aanleg groene daken Hofstraat 14a. 

 

Besluit: 

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

stimuleringsbijdrage vast te stellen op € 875,- voor het aanleggen van een groen dak bij 

Hofstraat 14a. 

 

 

Openbare Werken Binnen 

Zaaknummer: 2020075311 

Onderwerp: Stimuleringsbijdrage afkoppelen hemelwater Emmastraat 39. 

 

Besluit: 

Op grond van de stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater gemeente Asten 2020 de 

stimuleringsbijdrage vast te stellen op € 1.425,- voor het afkoppelen van hemelwater bij 

Emmastraat 39. 

 

 

Openbare Werken Binnen 

Zaaknummer: 2020075318 

Onderwerp: Stimuleringsbijdrage afkoppelen hemelwater Hooidries 6. 

 

Besluit: 

Op grond van de stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater gemeente Asten 2020 de 

stimuleringsbijdrage vast te stellen op € 318,- voor het afkoppelen van hemelwater bij 

Hooidries 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2020074638 

Onderwerp: Het verlengen van de begunstigingstermijn in verband met 

concreet zicht op beëindiging illegale bedrijfsactiviteiten. 

 

Besluit: 

Het verlengen van de begunstigingstermijn tot 1 april 2021 ten aanzien van de illegale 

bedrijfsactiviteiten als genoemd in onze last onder dwangsom van d.d. 8 februari 2019, 

bevestigd in onze beslissing op bezwaar van 25 juli 2019. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020074687 

Onderwerp: Vestigen van een recht van opstal aan de Weivelden ten behoeve 

van een antenne opstelpunt. 

 

Besluit: 

instemmen met het vestigen van een recht van opstal aan de Weivelden ten behoeve van 

een antenne opstelpunt. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2020074465 

Onderwerp: Aanslag rioolaansluiting Jan van Havenstraat 35a te Ommel. 

 

Besluit: 

Op grond van de verordening eenmalig aansluitrecht riolering 2020 een aanslag op te 

leggen voor tot stand brengen van een aansluiting op het gemeentelijk riool aan de Jan 

van Havenstraat 35a te Ommel. 

 

 

Klant Contact Centrum 

Zaaknummer: 2020074538 

Onderwerp: Aanvraag stookontheffing. 

 

Besluit: 

Stookontheffing verleend voor de locatie Kloosterstraat 35. 

Ontheffing geldig voor de maanden november en december 2020. 

 

 


