Openbare besluitenlijst in mandaat DEEL 1
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten
in week 12 juli t/m 8 augustus 2017
Datum aanmaak: 9 augustus 2017

Welzijn / Sport
ZAAKNUMMER:
2017014833

ONDERWERP:
Subsidievaststelling 2016 instandhouding voorschoolse voorziening
Ommel.
BESLUIT:
De subsidie 2016 voor de instandhouding voorschoolse voorziening
in Ommel definitief vast te stellen op € 14.322,=. Aan St. PSZ.
Pinkeltje is een voorschot verleend van € 14.847,=. Dit betekent dat
de stichting een bedrag van € 525,= moet terugbetalen.

Welzijn / Sport
ZAAKNUMMER:
2017020110

ONDERWERP:
Vaststelling eenmalige subsidie uitvoering locatieplan VVE Het Lover.
BESLUIT:
De eenmalige subsidie t.b.v. uitvoering locatieplan VVE Het Lover
definitief vaststellen op € 2.000,=. Dit bedrag is reeds bij voorschot
uitbetaald.

Welzijn / Sport
ZAAKNUMMER:
2017020419

ONDERWERP:
Subsidievaststelling VVE schooljaar 2016-2017.
BESLUIT:
De subsidie VVE schooljaar 2016-2017 aan St. PSZ Pinkeltje
definitief vast te stellen op € 34.655,50. De Stichting heeft reeds
een voorschot ontvangen van € 35.803,60. De stichting dient een
bedrag van € 1.148,10 terug te betalen aan de gemeente.

Welzijn / Sport
ZAAKNUMMER:
2017019559

ONDERWERP:
Registratie gastouder in LRKP.
BESLUIT:
Registratie in LRKP van mevrouw Tosseram op het opvangadres
Marsstraat 30 te Asten.

Welzijn / Sport
ZAAKNUMMER:
2017019555

ONDERWERP:
Registratie gastouder in het LRKP.
BESLUIT:
Registratie in het LRKP van gastouder mevr. Timmers op de
opvanglocatie Rinkveld 1 te Asten.

Ruimtelijke Ontwikkeling
ZAAKNUMMER:
ONDERWERP:
2017019903
Handhaving Oostappensedijk 48.
BESLUIT:
Het college van burgemeester en wethouders besluit voornemens te
zijn het verzoek om handhaving af te wijzen en stelt de aanvrager in
de gelegenheid een zienswijze in te dienen.
Ruimtelijke Ontwikkeling
ZAAKNUMMER:
ONDERWERP:
2017019964
Damocles Smientweg 6.
BESLUIT:
De burgemeester van Asten besluit voornemens te zijn een last
onder bestuursdwang op te leggen aan de eigenaar van de woning
Smientweg 6.
Ruimtelijke Ontwikkeling
ZAAKNUMMER:
ONDERWERP:
2017020207
Overeenkomst tot vestiging van een zakelijk recht ten behoeve van
hoogspanningsverbinding TenneT.
BESLUIT:
een overeenkomst aan te gaan tot vestiging van een opstalrecht
(zakelijk recht) op de percelen kadastraat bekend gemeente Asten,
Sectie M, nummers 155, 173, 272 en 1431 ten behoeve van de
hoogspanningsverbinding van TenneT.
Ruimtelijke Ontwikkeling
ZAAKNUMMER:
ONDERWERP:
2017020029
Damocles Meteoorstraat 45.
BESLUIT:
De burgemeester van Asten besluit de eigenaar en de bewoner zijn
voornemen tot het opleggen van een last onder bestuursdwang
bekend te maken en stelt beiden in de gelegenheid een zienswijze in
te dienen.

Ruimtelijke Ontwikkeling
ZAAKNUMMER:
ONDERWERP:
2016024615
Voornemen tot oplegging last onder dwangsom.
BESLUIT:
De eigenaar van het varkensbedrijf aan Gevlochtsebaan 12 te
Heusden gemeente Asten in kennis stellen van ons voornemen hem
een last onder dwangsom op te leggen om de overtreding (artikel
2.1 lid 1 onder e van de Wet algemene beginselen omgevingsrecht)
te beëindigen en beëindigd te houden en hem in de gelegenheid
stellen zijn zienswijze hierover kenbaar te maken.
Vergunningen
ZAAKNUMMER:
2017020152

ONDERWERP:
Nachtje 't Root, APVM17-0649.
BESLUIT:
Ontheffing te verlenen ten behoeve van recreatief nachtverblijf
buiten een kampeerterrein (artikel 4:18 A.P.V.) "Nachtje 't Root" bij
Tennisvereniging 't Root, Lienderweg 55 te Asten op 25 en 26
augustus 2017.

Vergunningen
ZAAKNUMMER:
2017018148

ONDERWERP:
Collecte Stichting Oranje Fonds.
BESLUIT:
Vergunning te verlenen voor het organiseren van een collecte door
de Stichting Oranje Fonds, Postbus 90 te Utrecht van 6 tot en met
12 mei 2018 op grond van artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke
Verordening.

Vergunningen
ZAAKNUMMER:
2017019396

ONDERWERP:
Snepweg 30 te Heusden gemeente Asten; koopovereenkomst.
BESLUIT:
Aanbieden koopovereenkomst betreffende het bouwperceel Snepweg
30 te Heusden gemeente Asten.

Vergunningen
ZAAKNUMMER:
2017020264

ONDERWERP:
Elfenbank 19 te Asten; koopovereenkomst.
BESLUIT:
Aanbieden koopovereenkomst betreffende het bouwperceel Repelen
1 te Asten.

Toezicht / Handhaving
ZAAKNUMMER:
ONDERWERP:
2017012029
Milieucontrole Ommelseweg 49 Squitnr L0453.
BESLUIT:
De eigenaar van de inrichting aan de Ommelseweg 49, 5721 KW te
Asten aanschrijven om vóór 27 mei 2017 de volgende overtredingen
te hebben beëindigd en beëindigd te houden, door:
· De te kleine lekbak te hebben vervangen door een lekbak met
voldoende capaciteit of de 200-liter emballages te hebben
afgevoerd naar een erkende inzamelaar;
· Een verklaring van een 'vloeistofdichte voorziening', van de vloer
van de wasplaats, te hebben overlegd.

Toezicht / Handhaving
ZAAKNUMMER:
ONDERWERP:
2017012074
Themacontrole milieu Markt 11.
BESLUIT:
De eigenaar van de inrichting aan de Markt 11, 5721 GE te Asten
aanschrijven om de overtreding te hebben beëindigd en beëindigd te
houden, door:
·
Binnen 2 weken, na dagtekening van de brief, de voor de
melding noodzakelijke stukken te hebben aangeleverd
(plaatsing vetafscheider) bij team Vergunningen, toezicht en
handhaving;
·
Binnen 8 weken, na dagtekening van de brief, een doelmatige
vetafscheider te hebben gerealiseerd, waarbij vethoudend
afvalwater niet vermengd wordt met niet-vethoudend
afvalwater;
·
Binnen 1 week, na dagtekening van de brief, een tijdelijke
voorziening te hebben aangebracht waarbij (een groot deel
van) het vethoudend afvalwater niet vermengd wordt met
niet-vethoudend afvalwater.

Toezicht / Handhaving
ZAAKNUMMER:
ONDERWERP:
2017012048
Milieucontrole Heesakkerweg 17.
BESLUIT:
De eigenaar van de inrichting aan de Heesakkerweg 17, 5721 KM te
Asten aanschrijven om de overtredingen vóór 27 mei 2017 te
hebben beëindigd en beëindigd te houden, door:
· Een verklaring 'vloeistofdichte voorziening' van de vloer van de
wasplaats te hebben overgelegd, gekeurd door een gecertificeerd
bedrijf;
· De accu's te hebben opgeslagen in een lekbak, die bestand is
tegen de inwerking van accuzuur.

Toezicht / Handhaving
ZAAKNUMMER:
ONDERWERP:
2017012069
Milieucontrole Bluijssens Broekdijk 14.
BESLUIT:
De eigenaar van de inrichting aan de Bluijssens Broekdijk 14, 5721
RN te Asten aanschrijven om de overtreding voor 1 juli 2018 te
hebben opgeheven door een melding i.h.k.v. het Activiteitenbesluit
te hebben ingediend met daarin de bestaande c.q. aankomende
veranderingen, onderbouwd met een actuele tekening waarop alle
bedrijfsgebouwen en veranderingen staan (inclusief het juiste aantal
dieren).
Toezicht / Handhaving
ZAAKNUMMER:
ONDERWERP:
2017012168
Milieucontrole Industrielaan 10.
BESLUIT:
De eigenaar van de inrichting aan de Industrielaan 10, 5721 BC te
Asten aanschrijven om vóór 3 juli 2017 de volgende overtredingen
te hebben beëindigd en beëindigt te houden, door:
1. De verpakte gevaarlijke vloeistoffen in een daartoe bestemde
opslagvoorziening, conform de PGS 15, te hebben opgeslagen;
2. De binnen het bedrijf doorgevoerde veranderingen te hebben
gemeld aan de gemeente Asten.
EN vóór 1 januari 2018 alle energiebesparende maatregelen, met
een terugverdientijd van vijf jaar of minder, te hebben gerealiseerd
door:
1. De conventionele TL verlichting te hebben vervangen door TL5 of
LED verlichting;
2. De aanwezigheidsschakelingen te hebben toegepast in de
ruimten die wisselend gebruikt worden, zoals het magazijn of
opslagruimten;
3. De automatische binnenverlichting te hebben verminderd,
waarbij meer gebruik wordt gemaakt van daglichttoetreding
vanuit de aanwezige daklichten of ramen.
Toezicht / Handhaving
ZAAKNUMMER:
ONDERWERP:
2017012051
Themacontrole milieu Diesdonk 45.
BESLUIT:
De eigenaar van de varkenshouderij aan de Diesdonk 45, 5724 PJ te
Ommel aanschrijven om vóór 18 april 2017 de overtredingen te
hebben beëndigd en beëindigd te houden, door:
· De pH-waarde van het waswater te hebben teruggebracht naar
de vereiste waarde;
· De dataloggegevens van beide luchtwassers per email naar de
gemeente Asten te hebben verzonden.

Uitvoeringsdienst Openbare Ruimte Asten Someren
ZAAKNUMMER:
ONDERWERP:
2017000417
Aanvraag vergunning door Bam Infratechniek voor het leggen van
kabels en leidingen Peelkesakker.
BESLUIT:
De gevraagde vergunning verlenen.
Uitvoeringsdienst Openbare Ruimte Asten Someren
ZAAKNUMMER:
ONDERWERP:
2017017108
Aanvraag instemming voor het leggen van kabels door Spitters in
Tarwe Rogge te Heusden gemeente Asten.
BESLUIT:
De gevraagde vergunning aan Spitters te verlenen.
Uitvoeringsdienst Openbare Ruimte Asten Someren
ZAAKNUMMER:
ONDERWERP:
2017017087
Aanvraag instemming door Volker Wessels voor het leggen van
kabels in Tarwe Rogge te Heusden gemeente Asten.
BESLUIT:
De gevraagde instemming aan VolkerWessels te verlenen.
Klant Contact Centrum
ZAAKNUMMER:
ONDERWERP:
2017019848
Aanvraag parkeerontheffing.
BESLUIT:
Parkeerontheffing verleend aan JGM Scholten, Kleine Marktstraat 13.
Ontheffing geldig tot 17-07-2021.
Klant Contact Centrum
ZAAKNUMMER:
ONDERWERP:
2017020238
Aanvraag parkeerontheffing.
BESLUIT:
Parkeerontheffing verleend aan JPA van den Bosch, Kleine
Marktstraat 13.
Ontheffing geldig tot 18-07-2021.

