
 

Openbare besluitenlijst in mandaat 
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 18 december t/m 23 december 2019 

 
Datum aanmaak: 23 december 2019 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2019077430 

Onderwerp: Instemmingsbesluit Enexis Eindhoven infra voor het leggen van 

kabels Meerkoetweg 9 te Asten. 

 

Besluit: 

Instemming te verlenen aan Enexis Eindhoven infra voor het leggen van kabels in de 

Meerkoetweg 9 te Asten vanaf 30-03-2020 tot 26-06-2020. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2019077741 

Onderwerp: Evenementenvergunning Toff by day & apres ski party. 

 

Besluit: 

Aan Eenmanszaak Café Toff, vergunning te verlenen voor het organiseren van Toff by 

day & apres ski fest op 1 februari 2020 van 14.00 uur tot 23.00 uur en op 2 februari 

2020 van 14.00 uur tot 21.00 uur. Het evenement vindt in samenwerking met 

horecabedrijf In de Gloria plaats en wordt gehouden op het horecaterras bij Café Toff 

gelegen aan het Eeuwig Levenplein en bij beide horecagelegenheden te Asten. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2019077728 

Onderwerp: Instemmingsbesluit Enexis Eindhoven infra voor het leggen van 

kabels Pannenhoef te Asten. 

 

Besluit: 

Instemming te verlenen aan Enexis Eindhoven infra voor het leggen van kabels in de 

Pannenhoef te Asten vanaf 09-03-2020 tot 29-05-2020. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2019077757 

Onderwerp: Evenementenvergunning Nationaal Concours Hippique met 

ruiterbal. 

 

Besluit: 

· Vergunning te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening 

gemeente Asten (artikel 2:25); 

· 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; 

ten behoeve van het Nationaal Concours Hippique met ruiterbal op 28 en 29 februari  

2020 bij de Prins Willem Alexander Manege aan de Reeweg 3 te Asten. 

 



 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2019077628 

Onderwerp: Instemmingsbesluit Reggefiber ttH B.V, namens Volker Wessels 

Telecom Infratechniek B.V voor het leggen van kabels Voorste 

Heusden 45a. 

 

Besluit: 

Instemming te verlenen aan Reggefiber ttH B.V., namens Volker Wessels Telecom 

Infratechniek B.V., voor het leggen van kabels in de Voorste Heusden 45a vanaf  

10-01-2020 tot en met 25-09-2020. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2019078528 

Onderwerp: Evenementenvergunning kermis Ommel 2020. 

 

Besluit: 

Aan Nationale Bond van Kermisbedrijfshouders Bovak vergunning te verlenen voor het 

organiseren van de kermis in Ommel vanaf 15 augustus 2020 tot en met 19 augustus 

2020 op het Onze Lieve Vrouweplein te Ommel. 

 

 

Openbare Werken Binnen 

Zaaknummer: 2019077940 

Onderwerp: Verkeersbesluit parkeerverbod met gele onderbroken streep in de 

Bergweg. 

 

Besluit: 

Tot een parkeerverbod met gele, onderbroken streep in de Bergweg. 

 

 

Openbare Werken Binnen 

Zaaknummer: 2019077932 

Onderwerp: Verkeersbesluit inhaalverbod Heesakkerweg. 

 

Besluit: 

Tot een inhaalverbod op de Heesakkerweg. 

 

 

Openbare Werken Binnen 

Zaaknummer: 2019077915 

Onderwerp: Verkeersbesluit aanwijzen van taxistandplaatsen voor schoolbus. 

 

Besluit: 

Tot het aanwijzen van taxistandplaatsen voor de schoolbus. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2019077400 

Onderwerp: Voornemen opleggen last onder dwangsom beplantingsplan 

Reeweg 3. 

 

Besluit: 

Aan de vennoten van de Firma Prins Willem-Alexander Manege aan Reeweg 3 te Asten 

het voornemen kenbaar maken hen een last onder dwangsom op te leggen om te 

bewerkstelligen vóór 1 december 2020 de overtreding te beëindigen en beëindigd te 

houden, en hen in de gelegenheid stellen een zienswijze hierover kenbaar te maken. 

 

 

Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2019077339 

Onderwerp: Voornemen opleggen last onder dwangsom erfbeplantingsplan 

Zeilhoekweg 2. 

 

Besluit: 

Aan de eigenaar van het perceel aan Zeilhoekweg 2 te Heusden gemeente Asten het 

voornemen kenbaar maken hem een last onder dwangsom op te leggen om te 

bewerkstelligen vóór 1 december 2020 de overtreding te beëindigen en beëindigd te 

houden, en hem in de gelegenheid stellen een zienswijze hierover kenbaar te maken. 

 

 

Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2019077568 

Onderwerp: Voornemen opleggen last onder dwangsom erfbeplantingsplan 

Sperwerstraat 10 te Heusden gemeente Asten. 

 

Besluit: 

Aan de eigenaar van het perceel Sperwerstraat 10 te Heusden gemeente Asten het 

voornemen kenbaar maken hem een last onder dwangsom op te leggen om hem er toe 

te bewegen vóór 1 december 2020 de overtreding te beëindigen en beëindigd te houden, 

en hem in de gelegenheid stellen een zienswijze hierover kenbaar te maken. 

 

 

Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2019076629 

Onderwerp: Voornemen toewijzing verzoek om te handhaven tegen bouwen in 

afwijking van omgevingsvergunning en bouwen zonder 

omgevingsvergunning door bewoners van Dijkstraat 29 te Asten. 

 

Besluit: 

Aan de eigenaren van het perceel Dijkstraat 27 te Asten berichten dat wij van plan zijn 

hun verzoek om te handhaven tegen overtredingen Wabo (bouwen in afwijking van 

omgevingsvergunning en bouwen zonder omgevingsvergunning) door eigenaar van 

Dijkstraat 29 te Asten, toe te wijzen en hen in de gelegenheid stellen hiertegen hun 

zienswijze kenbaar te maken. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2019077893 

Onderwerp: Voornemen opleggen last onder dwangsom Dijkstraat 29 te Asten. 

 

Besluit: 

Aan de eigenaar van het perceel Dijkstraat 29 te Asten berichten dat wij van plan zijn 

haar een last onder dwangsom op te leggen om de overtredingen Wabo (bouwen in 

afwijking van omgevingsvergunning en bouwen zonder omgevingsvergunning) te 

beëindigen en beëindigd te houden en haar in de gelegenheid stellen haar zienswijze 

hierover kenbaar te maken. 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019078620 

Onderwerp: Verzoek om een incidentele deskundigheidsbevordering subsidie 

door ONDO voor een cursus jeugdtrainer voor 18 vrijwilligers. 

 

Besluit: 

Akkoord te gaan met het verzoek om € 1.200,- beschikbaar te stellen op grond van de 

Deelverordening subsidie Welzijn en Participatie gemeente Asten 2017 (art. 12). 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019078552 

Onderwerp: Verzoek om een incidentele activiteitensubsidie door St. Passion 

Heusden voor de uitvoering van de Passion 2020. 

 

Besluit: 

Akkoord te gaan met het verzoek op grond van de Deelverordening subsidie Welzijn en 

Participatie gemeente Asten 2017 (art. 11) voor een bedrag van € 1.000,-. 

 


