
 

Openbare besluitenlijst in mandaat 
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten 

in week 31 mei t/m 6 juni 2017 

 
Datum aanmaak: 6 juni 2017 

 
 
Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017014617 Ontheffing sluitingsuur café Toff, APVO17-0442. 

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

6) op vrijdag 25 juni 2017 een incidentele ontheffing van het 
sluitingsuur te verlenen voor Café Toff, dhr. J. van Lieshout, Prins 
Bernhardstraat 21a te Asten tot 02.00 uur van de daaropvolgende 
dag ten behoeve van de after party van Spel zonder Grenzen. 
 
 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017014785 Ontheffing sluitingsuur APVO17-0553. 

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

6) op zaterdag 17 juni 2017 een incidentele ontheffing van het 
sluitingsuur te verlenen voor Voetbalvereniging Olympia boys, 
Kluisstraat 21 te Ommel tot 02.00 uur van de daaropvolgende dag 
ten behoeve van de seizoensafsluiting. 
 
 
 
 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017014933 Aanslag rioolaansluitrecht Voordeldonk 94 en 103. 

 
 BESLUIT: 
 Op grond van de verordening eenmalig aansluitrecht riolering 2014 

een aanslag op te leggen aan dhr. J.J.J. Geerts voor tot stand 
brengen van een aansluiting op het gemeentelijk riool aan de 
Voordeldonk 94 te Asten. 
Op grond van de verordening eenmalig aansluitrecht riolering 2014 
een aanslag op te leggen aan dhr. M.H. van Eijk voor tot stand 
brengen van een aansluiting op het gemeentelijk riool aan de 
Voordeldonk 103 te Asten. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Klant Contact Centrum 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017014957 Aanvraag Parkeerontheffing. 

 
 BESLUIT: 
 Parkeerontheffing verleend aan BVW Slaats Mgr. den Dubbelden-

straat 9 5721 AB ASTEN. 
Ontheffing geldig tot 10-06-2021. 
 
 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017014631 Overtreding van de geluidsnormen aan Bleekerweg 9 te Heusden. 

 
 BESLUIT: 
 De overtreder een last onder dwangsom opleggen om te 

bewerkstelligen dat de overtreding beëindigd wordt en blijft. 
 
 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017014892 Verzoek tot handhaving bij activiteiten zonder vergunning Behelp 13 

te Heusden gemeente Asten. 
 

 BESLUIT: 
 Aan de verzoeker berichten van plan te zijn zijn verzoek tot 

handhaving gedeeltelijk af te wijzen en gedeeltelijk toe te wijzen, en 
hem in de gelegenheid stellen hierover binnen 2 weken zijn 
zienswijze hierover kenbaar te maken. 
 
 

 
 
 
 
 


