
 

Openbare besluitenlijst in mandaat 
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 19 februari t/m 3 maart 2020 

 
Datum aanmaak: 3 maart 2020 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2020012137 

Onderwerp: Vergunning te verlenen op grond van artikel 2:28 lid 1 van de 

Algemene Plaatselijke Verordening 2017 

 

Besluit: 

Aan Eenmanszaak De Peel Recreatie vergunning te verlenen op grond van artikel 2:28 lid 

1 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2017 gemeente Asten (exploitatie-

vergunning) voor de exploitatie van een horecabedrijf binnen de inrichting van camping 

De Peel, gevestigd aan Behelp 13, 5725 TG te Heusden. 

 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2020014235 

Onderwerp: Gewijzigde evenementenvergunning WVAN 

 

Besluit: 

Per mail van 25 februari 2020 is afgesproken met de Wielervereniging Amateursport 

Nederland dat de wielerwedstrijd Vlosbergweg op 20 mei 2020 en Kruisbaan op 29 april 

2020 worden omgewisseld in verband met een festival op de Smientweg nabij de 

Vlosbergweg. De wedstrijd op 29 april 2020 zal plaatsvinden aan de Vlosbergweg en 

omstreken en op 20 mei 2020 op de Kruisbaan en omstreken te Asten. De vergunning 

met de daarbij behorende voorschriften van 7 februari 2020 blijft geldig. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2020012053 

Onderwerp: Collecte Goede Doelen Week Asten-Heusden-Ommel (APVV20-

0067) 

 

Besluit: 

Vergunning te verlenen voor het organiseren van een collecte door de Stichting Goede 

Doelen Week Asten-Heusden-Ommel, Albert van Cuijckstraat 18 te Asten van 31 mei 

2020 tot en met 6 juni 2020 op grond van artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke 

Verordening. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2020011701 

Onderwerp: Loterijvergunning Stichting Zeskamp Asten 

 

Besluit: 

Vergunning te verlenen op grond van artikel 3, lid 1 van de Wet op de kansspelen; 

aan Stichting zeskamp Asten voor het houden van een loterij van 1 juni 2020 tot en met 

20 juni 2020 ten bate van Stichting Zeskamp Asten.  

 



 

 

 

 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2020012131 

Onderwerp: Vergunning art.3 van de Drank- en Horecawet. 

 

Besluit: 

Aan Eenmanszaak De Peel Recreatie vergunning te verlenen op grond van artikel 3 van 

de Drank- en Horecawet voor de inrichting gelegen aan Behelp 13, 5725 TG te Heusden. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2020012102 

Onderwerp: Collecte Astens Mannenkoor (APVV20-0173) 

 

Besluit: 

Vergunning te verlenen voor het organiseren van een collecte door het Astens 

Mannenkoor, Bergweg 37 te Asten van 4 oktober 2020 tot en met 10 oktober 2020 op 

grond van artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2020013724 

Onderwerp: Evenementenvergunning Stichting Centrum Management Asten 

 

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.); 

· Een tijdelijke verkeersmaatregel te nemen voor het tijdelijk afsluiten van 

weggedeelten (artikel 34 B.A.B.W.); 

aan Stichting Centrum Management Asten, voor het organiseren van Rode Loper Dag op 

8 maart 2020, Asten op de Catwalk op 5 april 2020, Lenteshoppen op 26 april 2020, 

Kunst in de winkel op 18 oktober 2020 en Koopzondag Kerstmis 20 december 2020 in 

het centrum van Asten. 

 

 

Klant Contact Centrum 

Zaaknummer: 2020012063 

Onderwerp: Aanvraag Parkeerontheffing 

 

Besluit: 

Parkeerontheffing verleend aan bewoner van Julianastraat 49. 

Ontheffing geldig tot 26-02-2020. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Klant Contact Centrum 

Zaaknummer: 2020014289 

Onderwerp: Aanvraag Parkeerontheffing 

 

Besluit: 

Parkeerontheffing verleend aan de bewoner van Deken van Pelthof 116. 

Ontheffing geldig tot 9-3-2024. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020011664 

Onderwerp: Koopovereenkomst strook grond aan de Rogge. 

 

Besluit: 

Een strook grond te verkopen ten behoeve van het plaatsen van een 

transformatorstation aan de Rogge te Heusden. 

 

 

Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2020009818 

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 overtreding van artikel 2.1 lid 1 onder 

a van de Wabo (hoogte van bovenkant van daktrim van 1e bouwlaag in afwijking van 

omgevingsvergunning) te beëindigen en beëindigd te houden en haar in de gelegenheid 

stellen haar zienswijze hierover kenbaar te maken. 

 

 

Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2020012517 

Onderwerp: Voornemen toewijzing verzoek om te handhaven tegen bouwen in 

afwijking van omgevingsvergunning (hoogte van de bovenkant van 

de daktrim van 1e bouwlaag) door eigenaresse 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 de overtreding Wabo (hoogte van de bovenkant van 

de daktrim van 1e bouwlaag in afwijking van omgevingsvergunning) door eigenaresse 

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

zienswijze kenbaar te maken. 

 

 


