
 

Openbare besluitenlijst in mandaat 
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten 

in week 22 november t/m 28 november 2017 

 
Datum aanmaak: 28 november 2017 

 
 
Toezicht / Handhaving 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017044585 Milieucontrole Kruisbaan 8. 

 
 BESLUIT: 
 De eigenaar van de melkveehouderij aan de Kruisbaan 8, 5725 TT te 

Heusden, gemeente Asten aanschrijven om de overtredingen te 
hebben beëindigd en beëindigd te houden door: 
1. vóór 17 december 2017 een aanrijdbeveiliging en 

veiligheidsrooster nabij en op de mestsilo te hebben 
aangebracht; 

2. vóór 1 september 2018 de 'oude' bovengrondse dieseltank te 
hebben gesaneerd. 

 
 

Toezicht / Handhaving 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017044535 Milieucontrole Kruisbaan 10. 

 
 BESLUIT: 
 De eigenaar van de melkveehouderij aan de Kruisbaan 10, 5725 TT 

te Heusden, gemeente Asten aanschrijven om de overtredingen te 
hebben beëindigd en beëindigd te houden door:  
1. vóór 7 december 2017, binnen 10 meter van de dieseltank, een 

blusmiddel te hebben geplaatst en de mestsilo te hebben 
voorzien van een veiligheidsrooster; 

2. vóór 1 januari 2018 alle vaten met bodembedreigende stoffen te 
hebben geïnventariseerd en/of af te hebben afgevoerd door een 
erkende inzamelaar. 

 
 
 

Toezicht / Handhaving 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017044807 Milieucontrole Kokmeeuwenweg 7. Squitzaak PC17-1234. 

 
 BESLUIT: 
 De eigenaar van de melkveehouderij aan de Kokmeeuwenweg 7, 

5725 TW te Heusden, gemeente Asten aanschrijven om de 
overtredingen te hebben beëindigd en beëindigd te houden door:  
1. vóór 1 juli 2018 de mestsilo (okt 2006), inclusief de afdekking, te 

hebben herkeurt door een erkende keuringsinstelling, waarbij 
nieuwe referentiedata schriftelijk zijn vastgelegd; OF de mestsilo 
buiten werking te hebben gesteld; 

2. vóór 7 december 2017 de jerrycans met bodembedreigende 
stoffen en gebruikte accu's boven een lekbak te hebben 
geplaatst; OF de accu's afgevoerd te hebben naar een erkende 
inzamelaar; 



 

3. vóór 7 december 2017 de aanrijdbeveiliging te hebben 
aangebracht bij de pompplaatsen van de mestsilo's; 

4. vóór 7 december 2017 een opstaande rand te hebben 
aangebracht, zowel links als rechts van de mestopslag zodat er 
geen mestvocht naar de bodem kan stromen; 

5. vóór 23 februari 2018 de bovengrondse dieseltanks goedgekeurd 
te hebben volgens Kiwa certificering OF de dieseltanks 
gesaneerd te hebben.  

 
 

Toezicht / Handhaving 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017044514 Milieucontrole Kruisbaan 6. 

 
 BESLUIT: 
 De eigenaar van de melkveehouderij aan de Kruisbaan 6, 5725 TT te 

Heusden, gemeente Asten aanschrijven om voor 1 september 2018 
beide bovengrondse dieseltanks te hebben gesaneerd door een 
gecertificeerd bedrijf. 
 
 

Toezicht / Handhaving 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017044604 Milieucontrole Vossenbaan 4. 

 
 BESLUIT: 
 De eigenaar van de melkveehouderij aan de Vossenbaan 4, 5725 PN 

te Heusden, gemeente Asten aanschrijven om de overtreding te 
hebben beëindigd en beëindigd te houden door vóór 1 juli 2018 de 
mestsilo, inclusief afdekking, te hebben laten herkeuren door een 
gecertificeerde keuringsinstelling OF de mestsilo buiten werking te 
hebben gesteld.  
 
 

 Toezicht / Handhaving 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017044811 Milieucontrole Veluwsedijk 11. 

 
 BESLUIT: 
 De eigenaar van de melkveehouderij aan de Veluwsedijk 11, 5725 

TP te Heusden, gemeente Asten aanschrijven om vóór 1 september 
2018 de overtreding te hebben beëindigd en beëindigd te houden 
door de bovengrondse dieseltanks te hebben laten goedkeuren door 
een Kiwa-gecertificeerde instantie OF de dieseltanks te hebben 
gesaneerd wanneer deze niet goedgekeurd kunnen worden.  
 
 
 

  



 

Toezicht / Handhaving 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017044694 Milieucontrole Veluwsedijk 7. 

 
 BESLUIT: 
 De eigenaar van de melkveehouderij aan de Veluwsedijk 7, 5725 TP 

te Heusden, gemeente Asten aanschrijven om de volgende 
overtredingen te hebben beëindigd en beëindigd te houden door: 
· vóór 7 december 2017 de blusmiddelen te hebben laten 

herkeuren of te vervangen door goedgekeurde blusmiddelen en 
een goedgekeurd blusmiddel te hebben aangebracht binnen 10 
meter van de dieseltank.  

· vóór 7 december 2017 de aanrijdbeveiliging te hebben 
aangebracht bij de pompplaats van de mestsilo; 

· vóór 16 februari 2018 de afdekking van de mestsilo te hebben 
herkeurt door een erkende keuringsinstelling, waarbij een 
nieuwe referentiedata is vastgesteld; 

· vóór 1 mei 2018 een nieuwe melding te hebben ingediend met 
daarin alle veranderingen OF het oude deel van stal 1 te hebben 
gerealiseerd, zoals gemeld op 5 december 2013. 

  
 
 
 

 Toezicht / Handhaving 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017044696 Milieucontrole Bosdijk 5. 

 
 BESLUIT: 
 De eigenaar van de melkveehouderij aan de Bosdijk 5, 5725 TR te 

Heusden, gemeente Asten aanschrijven om de overtreding te 
hebben beëndigd en beëindigd te houden door voor 1 juli 2018 de 
afdekking van de mestsilo te hebben laten herkeuren door een 
erkende keuringsinstelling, waarbij een nieuwe referentiedata is 
vastgesteld OF de mestsilo buiten gebruik gesteld. 
 
 

Klant Contact Centrum 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017044815 Aanvraag parkeerontheffing. 

 
 BESLUIT: 
 10 stuk parkeerontheffingen verleend aan Uitvaartonderneming Van 

de Boom, tbv Koningsplein. 
Geldig tot 31-12-2018. 
 
 

Klant Contact Centrum 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017044990 Aanvraag Parkeerontheffing. 

 
 BESLUIT: 
 Parkeerontheffing verleend aan TFGM Gillis-Michielsen, Julianastraat 

21. 
Ontheffing geldig tot 24-11-2021. 



 

 
Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017044380 Ontheffing slutingsuur HCAS APVO17-1233. 

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

6) op 26 november 2017 een incidentele ontheffing van het 
sluitingsuur te verlenen voor de kantine van hockeyclub HCAS aan 
de Rootweg 3 te Asten tot 24.00 uur van de daaropvolgende dag ten 
behoeve van de seizoensafsluiting winter. 
 
 
 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017044555 Verkeersbesluit opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats 

Deken van Pelthof, Asten. 
 

 BESLUIT: 
 1. tot het opheffen van een gereserveerde gehandicaptenparkeer-

plaats op kenteken 78-NJR-5 op het Deken van Pelthof door 
middel van het verwijderen van verkeersbord E6 en het 
onderbord met daarop het kenteken; 

2. tot het aanwijzen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats 
op het Deken van Pelthof door middel van het plaatsen van 
verkeersbord model E6 van Bijlage 1 van het RVV 1990; 

 
 

Welzijn / Sport 
ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017044802 Subsidievaststelling regulier peuterspeelzaalwerk 2016. 

 
 BESLUIT: 
 De structurele subsidie over 2016 voor het reguliere 

peuterspeelzaalwerk aan Stichting Peuterspeelzaalwerk Pinkeltje 
definitief vast te stellen op € 148.010,=. Dit bedrag is reeds bij 
voorschot uitbetaald.       
 
 

Uitvoeringsdienst Openbare Ruimte Asten Someren 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017044392 Aanvraag vergunning door Enexis voor het leggen van kabels in de 

Pannenhoef te Asten. 
 

 BESLUIT: 
 Aan Enexis de gevraagde vergunning te verlenen. 

 
 

 
 
 


