
 

Openbare besluitenlijst in mandaat 
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 4 maart t/m 10 maart 2020 

 
Datum aanmaak: 10 maart 2020 

 

 

Klant Contact Centrum 

Zaaknummer: 2020016284 

Onderwerp: Aanvraag stookontheffing. 

 

Besluit: 

Stookontheffing verleend aan bewoner van Zeilhoekweg 4. 

Ontheffing geldig voor de maanden maart en april 2020. 

 

 

Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2020013645 

Onderwerp: Onze reactie op de reactie op ons verweerschrift tegen 

aanvullende gronden van bezwaar tegen het invorderingsbesluit 

van eigenaar van het perceel sectie P, nrs. 1259 en 1260. 

 

Besluit: 

nogmaals aan de rechtbank verzoeken: 

1. het verzoek van de eigenaar van het perceel sectie P, nrs. 1259 en 1260 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. 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2020014971 

Onderwerp: Vaststelling subsidie 2019. 

 

Besluit: 

De subsidie 2019 voor handbalvereniging Niobe definitief vaststellen op € 4.266,00.   

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2020016535 

Onderwerp: Vaststellen incidentele subsidie. 

 

Besluit: 

De incidentele subsidie 2019 voor Alzheimer Café Peelland vaststellen op € 1.090,38 en 

het teveel betaalde bedrag van € 409,62 terugvorderen.  

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2020016439 

Onderwerp: Subsidieverlening maatwerk VVE. 

 

Besluit: 

Aan de Zorgboog voor 2020 een eenmalige subsidie te verlenen voor maatwerk VVE van 

maximaal € 3.007,=.   



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020016179 

Onderwerp: Koopovereenkomst bouwkavel Heusden-Oost Dreef 20. 

 

Besluit: 

Tot het verkopen van kavel 31 (Dreef 20) te Heusden. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2020016400 

Onderwerp: Wegafsluitingen tijdens doorkomst Kennedymars Someren 

 

Besluit: 

Een tijdelijke verkeersmaatregel te nemen voor het afsluiten van diverse weggedeelten 

(artikel 34 B.A.B.W.) voor Joek Kennedymars tijdens de doorkomst van de Kennedymars 

Someren op 4 juli 2020 vanaf 20.30 uur tot ca. 22.15 uur in Asten en vanaf 21.30 tot ca. 

00.00 uur in Ommel (conform publicatie). 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2020015370 

Onderwerp: Evenementenvergunning Kom in de Kas. 

 

Besluit: 

Vergunning te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente  

Asten (artikel 2:25) aan de Afdeling Asten van de Zuidelijke Land- en Tuinbouw 

Organisatie voor het organiseren van "Kom in de Kas" (6 deelnemende  

glastuinbouwbedrijven) op 5 april 2020 van 11.00 tot 16.00 uur in Asten en Heusden. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2020016316 

Onderwerp: Instemmingsbesluit Enexis Eindhoven infra voor het leggen van 

kabels Hutten 15 te Asten 

 

Besluit: 

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

Hutten 15 te Asten vanaf 02-06-2020 t/m 21-10-2020 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2020016548 

Onderwerp: N.W.C. Jeugdkamp 

 

Besluit: 

Ontheffing te verlenen op grond van artikel 4:18 lid 3 van de Algemene Plaatselijke  

Verordening gemeente Asten voor recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen aan  

Voetbalvereniging N.W.C. op 29,30 en 31 mei 2020 aan de Beatrixlaan 2 te Asten. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2020015010 

Onderwerp: Evenementenvergunning Koningsdag Asten 2020 

 

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. 

· 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 Oranje Comité Asten Dorp voor het organiseren van Koningsdagviering op 

27 april 2020 van 07.00 uur tot 17.00 uur in het centrum van Asten. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2020016462 

Onderwerp: Evenementenvergunning Circus Freiwald. 

 

Besluit: 

· Toestemming te verlenen voor het plaatsen van tijdelijke aankondigingsborden 

(artikel 2:10 A.P.V.). 

· 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 artikel 4:18 lid 3 van de Algemene Plaatselijke 

Verordening gemeente Asten voor recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen. 

aan Freiwalds Menagerie Circus (mevr. N. Freiwald) voor het organiseren van 

circusvoorstellingen van 27 maart 2020 tot en met 5 april 2020 op het 

evenemententerrein “'t Loverveld” gelegen aan de Lienderweg te Asten. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2020015495 

Onderwerp: Evenementenvergunning Slag om Asten en muziekspektakel. 

 

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. 

· 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 Voetbalvereniging NWC en Jong Nederland voor het organiseren van Slag om Asten  



 

en een muziekspektakel op 26 april 2020 van 19.00 uur tot 00.30 uur en op 27 april 

2020 van 13.30 uur tot 01.00 uur in de tent op het Koningsplein in het centrum van 

Asten. 

 

 

 

 


