
 

Openbare besluitenlijst in mandaat 
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten 

in week 26 september t/m 2 oktober 2018 

 
Datum aanmaak: 4 oktober 2018 

 
 
Toezicht / Handhaving 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2018058741 Opleggen lasten onder dwangsommen om de eigenaren van de 

percelen aan de Kanaalweg ongenummerd, kadastraal bekend 
gemeente Asten sectie P, nummers 1259 en 1260 en sectie P, 
nummer 1264, er toe te bewegen de geconstateerde overtredingen 
te beëindigen en beëindigd te houden. 
 

 BESLUIT: 
 aan de eigenaar van het perceel aan de Kanaalweg ongenummerd te 

Asten, kadastraal bekend gemeente Asten, sectie P, nummers 1259 
en 1260: 
1. een last onder dwangsom van € 15.000,= op te leggen om hem 

er toe te beweren om vóór 3 december 2018 diverse 
opstallen/bouwwerken van zijn perceel te verwijderen en 
verwijderd te houden, 

2. een last onder dwangsom van € 15.000,= op te leggen om hem 
er toe te bewegen vóór 3 december 2018 het gebruik van die 
diverse opstallen/bouwwerken en het gebruik van zijn perceel in 
strijd met de bestemming waaronder beplanting, en diverse 
voertuigen, te beëindigen en beëindigd te houden. 

aan de eigenaar van het perceel aan de Kanaalweg ongenummerd te 
Asten, kadastraal bekend gemeente Asten, sectie P, nummer 1264: 
1. een last onder dwangsom van € 15.000,= op te leggen om hem 

er toe te bewegen om vóór 3 december 2018 het trafohuis van 
zijn perceel te verwijderen en verwijderd te houden, 

2. een last onder dwangsom van € 15.000,= op te leggen om hem 
er toe te bewegen om vóór 3 december 2018 het gebruik van 
dat trafohuis en het gebruik van zijn perceel in strijd met de 
bestemming, waaronder de aanwezige bomen/struiken als 
afscheiding van het perceel en een moestuin, te beëindigen en 
beëindigd te houden. 

 
Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2018060535 Ontheffing sluitingsuur Café 't Spektakel, APVO18-0918. 

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

6) een incidentele ontheffing van het sluitingsuur te verlenen op 20 
oktober 2018 ten behoeve van een "Herfstfeest" voor café 't 
Spektakel, Prins Bernhardstraat 44 te Asten tot 03.00 uur van de 
daaropvolgende dag. 
 
 

 
 
 



 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2018060569 Loterijvergunning. 

 
 BESLUIT: 
 Vergunning te verlenen op grond van artikel 3, lid 1 van de Wet op 

de kansspelen aan harmonie St. Cecilia te Asten, voor het houden 
van een loterijactie ten bate van het onderhoud en instandhouding 
van instrumenten, uniformen en de opleiding van muzikanten. 
 
 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2018060111 Evenementenvergunning Autocross Gruttoweg 2018. 

 
 BESLUIT: 
 Evenementenvergunning: 

· Vergunning te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke 
Verordening gemeente Asten (artikel 2:25). 

· Een tijdelijke verkeersmaatregel te nemen voor het instellen van 
een parkeerverbod 
(artikel 34 B.A.B.W.). 

· Ontheffing verlenen voor recreatief nachtverblijf buiten 
kampeerterreinen (artikel 4:18 A.P.V.) 

· Ontheffing te verlenen voor het ten gehore brengen van muziek 
in de openlucht (artikel 4:6 A.P.V.). 

· Ontheffing te verlenen op grond van de Drank- en Horecawet 
(artikel 35) voor het verstrekken van zwakalcoholische dranken. 

 aan ACC De Peelracers voor het organiseren van de een autocross op 
een terrein gelegen aan de Gruttoweg ongenummerd te Heusden op 
13 en 14 oktober 2018.  
 
 

Sociaal Domein 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2018059682 Subsidievaststelling 2017. 

 
 BESLUIT: 
 De subsidie 2017 voor tennisvereniging 't Root definitief vaststellen 

op € 3.099,20 en na verrekening van het voorschot ad € 5.065,60 
nog een bedrag invorderen van € 1.966,40.  
 
 

 
 
 
 
 


