
 

Openbare besluitenlijst in mandaat 
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 12 augustus t/m 18 augustus 2020 

 
Datum aanmaak: 18 augustus 2020 

 
 

Toezicht / Handhaving 
Zaaknummer: 2020050098 

Onderwerp: Afwijzing verzoek om handhaving. 
 

Besluit: 
1. het verzoek van de bewoners van het perceel Driehoekstraat 6 te Asten om te 

handhaven tegen de overtreding van de Wabo (bouwen van een hekwerk) door de 

eigenaar van Mgr. den Dubbeldenstraat 15 te Asten, af te wijzen; 
2. aan de eigenaar van het perceel Mgr. den Dubbeldenstraat 15 te Asten te berichten 

dat wij geen last onder dwangsom opleggen ten aanzien van de eerder 
geconstateerde overtreding van de Wabo (bouwen van een hekwerk) omdat deze 

overtreding beëindigd is. 
 

 
Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2017026345 

Onderwerp: Selectiebesluit archeologie herinrichting Koningsplein te Asten. 
 

Besluit: 
Het volgende selectiebesluit te nemen: 

1. Het onderzochte wegcunet in zijn geheel archeologisch vrij te geven; 
1. Met betrekking tot de standplaats van de voormalige middeleeuwse kerk de grens 

van 100 m2 te verlagen tot 2 m2. Hiermee wordt mede bewerkstelligd dat op 
respectvolle wijze met menselijke overblijfselen kan worden omgegaan; 

2. Indien er tijdens de geplande werkzaamheden toch archeologische waarden worden 

aangetroffen, dan dient dit conform artikel 53 van de Wet op de Archeologische 
Monumentenzorg te worden gemeld bij de gemeente Asten.  

 
 

Ruimtelijke Ontwikkeling 
Zaaknummer: 2020041771 

Onderwerp: Selectiebesluit archeologie Bergdijk 40 Asten. 
 

Besluit: 

1. geen archeologisch vervolgonderzoek verplicht te stellen voor de locatie Bergdijk 40 
te Asten; en  

2. het plangebied voor wat betreft archeologie vrij te geven.  
 

 
Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2020050155 
Onderwerp: Subsidievaststelling 2019 Tafeltennisvereniging ATTV 

 

Besluit: 
De subsidie 2019 voor tafeltennisvereniging ATTV definitief vaststellen op € 1.835,90.  

 
 



 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2020050691 
Onderwerp: Subsidievaststelling 2019 gymnastiekvereniging de Molenwiek 

 
Besluit: 

De subsidie 2019 voor gymnastiekvereniging de Molenwiek definitief vaststellen op  
€ 5.383,30 en na verrekening van het reeds betaalde voorschot nog een bedrag van  

€ 408,90 uitbetalen.  
 

 

 


