
 

Openbare besluitenlijst in mandaat 
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 28 oktober t/m 3 november 2020 

 
Datum aanmaak: 4 november 2020 

 
 

Vergunningen 
Zaaknummer: 2020066815 

Onderwerp: Instemmingsbesluit Reggefiber ttH B.V voor het leggen van kabels 
Kluisstraat 20 te Ommel. 

 
Besluit: 

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

Infratechniek B.V., voor het leggen van kabels in de Kluisstraat 20 te Ommel vanaf  
07-12-2020 tot en met 07-06-2021. 

 
 

Vergunningen 
Zaaknummer: 2020066732 

Onderwerp: Instemmingsbesluit Van Gelder Telecom B.V. voor het leggen van 
kabels Kleine Heitrak 3a te Asten. 

 

Besluit: 
Instemming te verlenen aan Van Gelder Telecom B.V., i.o Glasvezel Buitenaf B.V., voor 

het leggen van kabels in de Kleine Heitrak 3a te Asten vanaf 03-11-2020 t/m  
20-11-2020. 

 
 

Vergunningen 
Zaaknummer: 2020065844 

Onderwerp: Instemmingsbesluit Brabant Water ZO Infra voor het leggen van 

kabels Logtenstraat 31 te Asten. 
 

Besluit: 
Instemming te verlenen aan Brabant Water ZO Infra voor het leggen van kabels in de 

Logtenstraat 31 te Asten vanaf 29-10-2020 tot en met 01-04-2021. 
 

 
 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2020065864 
Onderwerp: Instemmingsbesluit Brabant Water ZO Infra voor het leggen van 

kabels nabij Ceresstraat 2 te Asten. 
 

Besluit: 
Instemming te verlenen aan Brabant Water ZO Infra voor het leggen van kabels in de 

nabij Ceresstraat 2 te Asten vanaf 9-11-2020 tot en met 28-05-2021. 
 

 

 
 

 
 



 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2020065992 
Onderwerp: Verlenen van een exploitatievergunning en vergunning op grond 

van art.3 van de Drank- en Horecawet. 
 

Besluit: 
Aan Eenmanszaak Raygos vergunning te verlenen op grond van artikel 3 van de Drank- 

en Horecawet en een vergunning op grond van artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening 2017 gemeente Asten (exploitatievergunning) voor een horecagelegenheid 

ten behoeve van tennisvereniging 't Root gelegen aan Lienderweg 55 te Asten. 

 
 

Toezicht / Handhaving 
Zaaknummer: 2020065602 

Onderwerp: Verbeurde dwangsom en voornemen opleggen last onder 
dwangsom bij Achterbos 8 te Asten 

 
Besluit: 

aan de gebruikers van het perceel aan Achterbos 8 te Asten: 

- berichten dat de dwangsom van de opgelegde last om de zonder 
omgevingsvergunning gebouwde woonunit van het perceel Achterbos 8 te Asten te 

verwijderen en verwijderd te houden, is verbeurd; 
- het voornemen kenbaar maken hen een last onder dwangsom op te leggen om hen 

er toe te bewegen om uiterlijk 27 november 2020: 
1. het gebruik van de zonder omgevingsvergunning gebouwde woonunit op het 

perceel Achterbos 8 te Asten als zelfstandige woonruimte te beëindigen en 
beëindigd te houden, en de zonder omgevingsvergunning gebouwde woonunit 

van het perceel Achterbos 8 te Asten te verwijderen en verwijderd te houden; 

2. en hen in de gelegenheid te stellen hun zienswijze hierover binnen 14 dagen 
kenbaar te maken. 

 
 

Toezicht / Handhaving 
Zaaknummer: 2020066874 

Onderwerp: Vooraankondiging invordering dwangsom. 
 

Besluit: 

Aan de exploitant van de horeca-ondernemer café Skippy kenbaar maken dat we de 
verbeurte dwangsom van € 10.000 euro gaan invorderen. Exploitant krijgt de 

mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. 
 

 
Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2020065830 
Onderwerp: Vooraankondiging last onder dwangsom. 

 

Besluit: 
Voornemen opleggen last onder dwangsom van € 15.000,- aan de eigenaar/uitbater van 

café Skippy wegens het niet naleven van de sluitingstijdenregeling van de APV. De 
eerder opgelegde last van € 10.000 euro is verbeurd op 12 september 2020 en dus 

volgelopen. Dit is een verhoogde last om hem te bewegen de overtreding te beëindigen 
en beëindigd te houden. 

 
 

 



 

 

 
Openbare Werken Binnen 

Zaaknummer: 2020065535 
Onderwerp: Stimuleringsbijdrage aanleg groene daken Albert van  

Cuijckstraat 55. 
 

Besluit: 
Op grond van de stimuleringsregeling aanleg groene daken 2020 de stimuleringsbijdrage 

vast te stellen op € 400,- voor het aanleggen van een groen dak bij Albert van 

Cuijckstraat 55. 
 

 
Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2020065579 
Onderwerp: Registratie voorziening gastouderopvang in het Landelijk Register 

Kinderopvang. 
 

Besluit: 

De voorziening voor gastouderopvang op het adres Kluisstraat 17a te Ommel met ingang 
van 1 november 2020 opnemen in het Landelijk Register Kinderopvang. 

 
 

Sociaal Domein 
Zaaknummer: 2020066876 

Onderwerp: Subsidievaststelling 2019. 
 

Besluit: 

De subsidie 2019 voor Stichting Jong Nederland Heusden definitief vaststellen op  
€ 3.520,47 en na verrekening van het reeds betaalde voorschot nog een bedrag 

uitbetalen van € 606,87.  
 

 
 


