Openbare besluitenlijst in mandaat
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten
in week 4 juli t/m 10 juli 2018
Datum aanmaak: 10 juli 2018

Sociaal Domein
ZAAKNUMMER:
2018016324

ONDERWERP:
In kader van PIT actie geconstateerde overtredingen op percelen
Kanaalweg ongenummerd (TC17-1086].
BESLUIT:
De twee eigenaren van de percelen Kanaalweg ongenummerd te
Asten, nogmaals in kennis stellen van het voornemen hen een last
onder dwangsom op te leggen om de in kader van PIT actie
geconstateerde overtredingen te beëindigen en beëindigd te houden,
en hen in de gelegenheid stellen hun zienswijze hierover kenbaar te
maken.

Vergunningen
ZAAKNUMMER:
2018045143

ONDERWERP:
Kofferbak- en bolderkarverkoop Muziekvereniging Sancta Maria
Ommel.
BESLUIT:
· Vergunning te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke
Verordening gemeente Asten (artikel 2:25);
· Een tijdelijke verkeersmaatregel te nemen voor het afsluiten van
weggedeelten (artikel 34 B.A.B.W.);
ten behoeve van een kofferbak- en bolderkarverkoop door
Muziekvereniging Sancta Maria Ommel op 9 september 2018 van
09.00 tot 14.00 uur op het Onze Lieve Vrouweplein en de
Kluisstraat te Ommel.

Vergunningen
ZAAKNUMMER:
2018044725

ONDERWERP:
Ontheffing sluitingsuur Petanque Vereniging 't Lover.
BESLUIT:
Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 2:29 lid
6) op 8 september 2018 een incidentele ontheffing van het
sluitingsuur te verlenen voor de kantine van Petanque Vereniging 't
Lover aan de Weivelden 1 te Asten tot 02.00 uur van de
daaropvolgende dag ten behoeve van een internationaal toernooi
afsluiting.

Vergunningen
ZAAKNUMMER:
2018044968

ONDERWERP:
Evenementenvergunning Popfestival Misty Fields 2018 APVV180590.
BESLUIT:
·
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 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.
·
Toestemming te verlenen voor het plaatsen van tijdelijke
aankondigingsborden (artikel 2:10 A.P.V.).
·
Ontheffing te verlenen ten behoeve van recreatief nachtverblijf
buiten een kampeerterrein (artikel 4:18 A.P.V.)
vergunning te verlenen aan Stichting Misty Fields Festival, voor het
organiseren van het cultureel festival Misty Fields op 31 augustus
2018 van 17.00 tot 01.00 uur, 1 september 2018 van 12.00 tot
01.00 uur en 2 september 2018 van 11.45 tot 21.00 uur op een
perceel gelegen aan de Hollideeweg te Heusden gemeente Asten.

Vergunningen
ZAAKNUMMER:
2018044969

ONDERWERP:
Evenementenvergunning Intocht Sint Nicolaas Heusden.
BESLUIT:
Vergunning te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke
Verordening gemeente Asten (artikel 2:25) aan de Stichting Sint
Nicolaas Heusden voor het organiseren van de intocht van Sint
Nicolaas op 25 november 2018 van 14.00 tot 15.30 uur, een
optocht met aansluitend activiteiten in gemeenschapshuis
Hart van Heuze aan de Pastoor Arnoldstraat 3 te Heusden.

Toezicht / Handhaving
ZAAKNUMMER:
ONDERWERP:
2018043986
Intrekken bouwstop met opgelegde last onder dwangsom
Deurneseweg 39 te Ommel gemeente Asten.
BESLUIT:
Intrekken van de aan de eigenaar van Deurneseweg 39 te Ommel
gemeente Asten opgelegde bouwstop met last onder dwangsom
vanwege bouwen in afwijking van verleende omgevingsvergunning
voor paardenstal.

Toezicht / Handhaving
ZAAKNUMMER:
ONDERWERP:
2018043980
Voornemen tot handhaving woonunit omdat deze in de huidige
situatie daar staat zonder omgevingsvergunning.
BESLUIT:
Voornemen tot handhaving woonunit aan de Achterbos 8 te Asten
omdat deze daar staat zonder omgevingsvergunning.
Toezicht / Handhaving
ZAAKNUMMER:
ONDERWERP:
2018043973
Nogmaals vervolg bouwstop Gevlochtsebaan 12 te Heusden
gemeente Asten.
BESLUIT:
Aan de eigenaar van Gevlochtsebaan 12 te Heusden gemeente Asten
nogmaals kenbaar maken dat de bouwstop met opgelegde last onder
dwangsom nog steeds van kracht is, omdat nog steeds niet wordt
voldaan aan de voorschriften van de op 9 augustus 2017 verleende
omgevingsvergunning. (overtreding artikel 2.3 sub b Wabo en artikel
2.1 lid 1 sub a Wabo)
Ruimtelijke Ontwikkeling
ZAAKNUMMER:
ONDERWERP:
2018044625
Verlenging begunstigingstermijn last onder dwangsom Kleine Heitrak
15a Asten.
BESLUIT:
Het college van burgemeester en wethouders besluit de
begunstigingstermijn te verlengen tot 6 weken na uitspraak op het
hoger beroep.

