
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 13 november t/m 19 november 2019 

 
Datum aanmaak: 19 november 2019 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2019068393 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 6 t/m 12 november 2019. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 6 t/m 12 november 2019 vast 

te stellen; 

2. de besluitenlijsten van in mandaat genomen besluiten van het college van B&W van 

6 t/m 12 november 2019 vast te stellen. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019067760 

Onderwerp: Verkoop bouwgrond Loverbosch fase 2 aan Van Wanrooij 

Projectontwikkeling B.V.. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met de verkoop van  

ca. 5.756 m2 bouwgrond in het plan Loverbosch fase 2 aan Van Wanrooij  

Projectontwikkeling B.V. onder de voorwaarden zoals opgenomen in bijgaande  

koopovereenkomst.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019067666 

Onderwerp: Principeverzoek woning bij Voordeldonk 85. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit in principe geen medewerking te  

verlenen aan de bouw van een woning op het perceel tussen Voordeldonk 83 en 85 in  

Asten. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019052817 

Onderwerp: Principeverzoek herbestemming Oostappensedijk 16 te Ommel. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het wijzigen van de bestemming 

van de Oostappensedijk 16 te Ommel in 'Bedrijf - Agrarisch verwant' om de 

vestiging van een landbouwmechanisatiebedrijf mogelijk te maken; 

2. de opslag en het verpakken van groenten en fruit tijdelijk toe te staan. Er dient een 

beperking in tijd of een uitsterfconstructie te worden ingebouwd gelet op 

precedentwerking.  



 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019067531 

Onderwerp: Regionaal Streefbeeld Transitie Landelijk Gebied. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met het concept  

Streefbeeld en kennisnemen van de procedure tot vaststelling ervan.  

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019067874 

Onderwerp: Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2020. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit op basis van de begroting 2020 het  

aantal ledigingen waarvoor men in 2020 kwijtschelding kan krijgen te stellen op  

5 restcontainers/-emmers en 0 GFT containers/-emmers. 

 

 

 

 


