
 

Openbare besluitenlijst in mandaat 
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten 

in week 8 t/m 14 februari 2017 

 
Datum aanmaak: 14 februari 2017 

 
 
Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017004115 Vergunning op grond van artikel 3, Drank- en Horecawet, Eetcafé De 

Grutter. 
 

 BESLUIT: 
 Aan V.O.F. Eijsermans, vergunning te verlenen op grond van artikel 

3 van de Drank- en Horecawet voor het pand gelegen aan Prins 
Bernhardstraat 34, 5721 GC te Asten. 
 
 
 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017004118 Huurovereenkomst ingebruikname gemeentegrond ten behoeve voor 

de exploitatie van een terras. 
 

 BESLUIT: 
 Huurovereenkomst aangaan in verband met ingebruikname 

gemeentegrond voor het plaatsen van een terras ten behoeve van: 
V.O.F. Eijsermans (Eetcafé De Grutter) gevestigd aan Prins 
Bernhardstraat 34, 5721 GC te Asten.  
 
 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017003918 Ontheffing sluitingsuur De Pandoer. 

 
 BESLUIT: 
 Op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening (artikel 2:29 lid 

6) op 18 februari 2017 een incidentele ontheffing van het 
sluitingsuur te verlenen voor De Pandoer B.V., Vorstermansplein 24 
te Heusden tot 03.00 uur van de daaropvolgende dag ten behoeve 
van een salsa-party. 
 
 
 
 

  



 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017003821 Ontheffing sluitingsuur Stichting Exploitatie Soosgebouw 

Gehandicapten Asten-Someren. 
 

 BESLUIT: 
 Op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening (artikel 2:29 lid 

6) op 11 februari 2017 een incidentele ontheffing van het 
sluitingsuur te verlenen voor Stichting Exploitatie Soosgebouw 
Gehandicapten Asten-Someren, Beatrixlaan 21 te Asten tot 02.30 
uur van de daaropvolgende dag ten behoeve van een thema-avond 
met dj van KansPlus. 
 
 
 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017004110 Exploitatievergunning Eetcafé De Grutter. 

 
 BESLUIT: 
 Vergunning te verlenen, op grond van artikel 2:28 lid 1 van de 

Algemene Plaatselijke Verordening 2014 gemeente Asten 
(exploitatievergunning) voor de exploitatie van het horecabedrijf 
Eetcafé De Grutter, gevestigd aan Prins Bernhardstraat 34, 5721 GC 
te Asten. 
 
 
 

Klant Contact Centrum 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017003634 Aanvraag parkeerontheffing. 

 
 BESLUIT: 
 Parkeerontheffing verleend aan HJ van Tilburg aan de Burg. 

Wijnenstraat 1a. 
Geldig tot 06-02-2021. 
 
 

Klant Contact Centrum 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017003900 Aanvraag parkeerontheffing. 

 
 BESLUIT: 
 Parkeerontheffing verleend aan WL Vaes, Burgemeester 

Wijnenstraat 7. 
Ontheffing geldig tot 06-02-2021.  
 
 

  



 

Klant Contact Centrum 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017003881 Aanvraag parkeerontheffing. 

 
 BESLUIT: 
 Tijdelijke parkeerontheffingen verleend aan  Bacio Ijssalon, Markt 

11. 6 stuks ontheffingen geldig tot 05-03-2017. 
 
 

Klant Contact Centrum 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017004156 Aanvraag parkeerontheffing. 

 
 BESLUIT: 
 verleend aan Van Melis Burgemeester Wijnenstraat 4a  

geldig tot 14-02-2021. 
 
 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2016023642 Voornemen tot oplegging last onder dwangsom. 

 
 BESLUIT: 
 De vergunninghouder van het bedrijf aan de Bleekerweg 24 te 

Heusden gemeente Asten, in kennis stellen van ons voornemen hem 
een last onder dwangsom op te leggen om de overtreding (het 
ontbreken van de vereiste registratiesystemen van de toegepaste 
huisvestingssystemen) te beëindigen en beëindigd te houden en 
hem in de gelegenheid stellen zijn zienswijze hierover kenbaar te 
maken. 
 
 
 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2016022491 Geconstateerde overtredingen bij het bedrijf aan Behelp 9 te 

Heusden gemeente Asten. 
 

 BESLUIT: 
 De eigenaar van het bedrijf aan Behelp 9 te Heusden gemeente 

Asten in de gelegenheid stellen om de geconstateerde overtredingen 
van de artikelen 1.10, 2.8a en 3.54d van het Activiteitenbesluit, 
artikel 27 van de Wet bodembescherming en artikel 3.71d van de 
Activiteitenregeling, te beëindigen en beëindigd te houden. 
 
 

 
  



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017003864 Damocles Vezelvlas 14. 

 
 BESLUIT: 
 De burgemeester besluit tot het opleggen van een last onder 

bestuursdwang in de vorm van sluiting van de woning Vezelvlas 14 
te Asten gedurende 3 maanden. 
 
 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2016023829 Voornemen tot oplegging last onder dwangsom. 

 
 BESLUIT: 
 De eigenaar van het pluimveebedrijf aan de Diesdonkerweg 22b te 

Ommel gemeente Asten, in kennis stellen van ons voornemen hem 
een last onder dwangsom op te leggen om de overtreding van artikel 
2.1 lid 1 sub e van de Weg algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) te beëindigen en beëindigd te houden, en hem in de 
gelegenheid stellen zijn zienswijze hierover kenbaar te maken. 
 
 

Toezicht / Handhaving 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017000622 Hercontrole milieu. 

 
 BESLUIT: 
 De eigenaar van het bedrijf aan de Ommelseweg 45, 5721 WT te 

Asten aanschrijven om de volgende overtredingen te beëindigen en 
beëindigd te houden voor 8 februari 2017, door: 
· Alle gevaarlijke en bodembedreigende vloeistoffen op te slaan in 

de daartoe bestemde opslagvoorzieningen; 
· Een volledig journaal van de opslag van gevaarlijke stoffen op te 

stellen; 
· De nieuwe brandveiligheidsopslagkast te voorzien van de 

noodzakelijke waarschuwingsborden; 
· Een deskundige binnen de inrichting aanwezig te hebben, die 

vakbekwaam is op het gebied van het omgaan met gevaarlijke 
stoffen en/of CRM-stoffen en het bestrijden van calamiteiten met 
gevaarlijke en/of CRM-stoffen; 

· Een oplosmiddelenboekhouding te overleggen; 
· Alle brandgevaarlijke en/of bodembedreigende vloeistoffen boven 

een lekbak te hebben staan; 
· Alle deuren van de brandveiligheidskasten zodanig af te stellen, 

dat deze geheel automatisch sluiten; 
· Alle gasflessen op te slaan in een daarvoor bestemde 

opslagvoorziening, conform de PGS 15. 
 
 

 
  



 

 
Toezicht / Handhaving 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017000864 Dwangsom milieuovertreding. 

 
 BESLUIT: 
 De eigenaar van de inrichting aan de Sperwerstraat 10, 5721 PW te 

Asten, wonende aan de Bloemerstraat 15a, 6053 NV te Nederweert 
een preventieve dwangsom opleggen om de illegale mestopslag 
(binnen de inrichting) voor en na 15 januari 2017 te beëindigen en 
beëindigd te houden. 
 
 

Toezicht / Handhaving 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017001658 Milieucontrole. 

 
 BESLUIT: 
 De eigenaar van het bedrijf aan de Buizerdweg 16-18 te Asten, 

wonende aan de Belgerenseweg 47, 5756 PP te Vlierden, 
aanschrijven om binnen 6 weken na verzenddatum van de brief de 
volgende overtredingen op te heffen, door:  
•    Een melding in te dienen in het kader van het Activiteitenbesluit 

   voor het plaatsen van het mestbassin; 
•    De keuring van het mestbassin en de afdekking uit te (laten) 

   voeren; 
•    De oude dieseltank te saneren. 
 
 

Toezicht / Handhaving 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017000626 Milieucontrole. 

 
 BESLUIT: 
 De eigenaar van het bedrijf aan de Sengersbroekweg 2, 5725 TK te 

Heusden, gemeente Asten aanschrijven om voor 11 april 2017 de 
overtredingen te beëindigen en beëindigd te houden, door: 
· De tank- en installatiecertificaten van de dieseltank aan te 

leveren. Indien dit niet mogelijk is, de dieseltank te laten 
herkeuren of saneren door een hiervoor gecertificeerde instantie; 

· Het keurkeuringsrapport van de mestsilo aan te leveren. Indien 
dit niet mogelijk is, de mestsilo te laten herkeuren of saneren 
door een instantie die hiervoor gecertificeerd is. 

 
 
 

  



 

Toezicht / Handhaving 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017004199 Milieucontrole Laagveld 9. 

 
 BESLUIT: 
 De eigenaar van de inrichting aan Laagveld 9, 5721 VV te Asten 

aanschrijven om voor 27 maart 2017 een melding in het kader van 
het Activiteitenbesluit te hebben ingediend en de vetafscheider te 
hebben geledigd c.q. onderhouden. 
 
 

Toezicht / Handhaving 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017003480 Milieucontrole. 

 
 BESLUIT: 
 De eigenaar van het gemengd agrarisch bedrijf aan de Zeilhoekweg  

5, 5725 RP te Heusden, gemeente Asten aanschrijven om vóór  

19 maart 2017 de volgende zaken in orde te maken:  
• De afsluiter van het mestbassin voorzien van een slot; 
• De mestbassin voorzien van een aanrijbeveiliging; 
• De oude dieseltank, zonder installatiecertificaat, laten saneren 

door een daartoe aangewezen instantie conform de PGS 30.  
 
 

 


