Openbare besluitenlijst in mandaat
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten
in week 24 december 2019 t/m 7 januari 2020
Datum aanmaak: 7 januari 2020

Ruimtelijke Ontwikkeling
Zaaknummer:
2020000643
Onderwerp:
Koopovereenkomst strook grond aan de Ommelseweg 56 te Asten.
Besluit:
Een strook grond te verkopen aan de Ommelseweg 56 te Asten.
Ruimtelijke Ontwikkeling
Zaaknummer:
2019078900
Onderwerp:
Verkeersbesluit aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op
kenteken in de Deken van Pelthof aan de achterzijde van huize
Bartholomeus.
Besluit:
1. Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen op een parkeerplaats in
de Deken van Pelthof aan de achterzijde van huize Bartholomeus.
2. De parkeerplaats in te richten door plaatsing van het verkeersbord E6 van Bijlage 1
van het RVV 1990 en een onderbord met daarop het kenteken van de aanvrager
zoals weergegeven op tekening met nummer 2019-24-12.
Klant Contact Centrum
Zaaknummer:
2020001068
Onderwerp:
Aanvraag parkeerontheffing
Besluit:
Parkeerontheffing verleend aan de bewoner van Julianastraat 13 a.
Ontheffing geldig tot 11-01-2024.
Toezicht / Handhaving
Zaaknummer:
2020000218
Onderwerp:
Verweerschrift op verzoek om voorlopige voorziening door
eigenaar van De Peel Recreatie, Behelp 13 te Heusden gemeente
Asten tegen opgelegde last onder dwangsom.
Besluit:
aan de voorlopige voorzieningenrechter verzoeken:
- het verzoek van De Peel Recreatie en eigenaar van Behelp 13 te Heusden gemeente
Asten, om het besluit van 5 november 2019 te schorsen tot zes weken na de
beslissing op het bezwaarschrift of een andere passende maatregel te nemen, af te
wijzen;
- het verzoek om ons te veroordelen in de proceskosten af te wijzen.

Toezicht / Handhaving
Zaaknummer:
2019079539
Onderwerp:
Verweerschrift tegen aanvullende gronden van bezwaar tegen het
invorderingsbesluit van eigenaar van het perceel sectie P, nrs.
1259 en 1260 (Kanaalweg).
Besluit:
aan de rechtbank verzoeken:
1. het verzoek van de eigenaar van het perceel sectie P, nrs. 1259 en 1260
(Kanaalweg) om ons invorderingsbesluit van 21 oktober 2019 te vernietigen, af te
wijzen en ons bestreden besluit in stand te laten;
2. het verzoek om ons te veroordelen in de proceskosten af te wijzen.
Vergunningen
Zaaknummer:
Onderwerp:

2020000969
Ontheffing sluitingsuur gemeenschapshuis De Klepel.

Besluit:
Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 2:29 lid 6) op 1 februari
2020 een incidentele ontheffing van het sluitingsuur te verlenen voor gemeenschapshuis
De Klepel aan de Kerkstraat 8 te Asten tot 03.00 uur van de daaropvolgende dag ten
behoeve van een dansfeest met DJ's.

