Openbare besluitenlijst in mandaat
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten
in week 5 februari t/m 11 februari 2020
Datum aanmaak: 11 februari 2020

Klant Contact Centrum
Zaaknummer:
2020008326
Onderwerp:
Aanvraag stookontheffing.
Besluit:
Stookontheffing verleend aan Volkstuinvereniging aan Koestraat 100.
Ontheffing geldig voor de maanden maart en april 2020.
Vergunningen
Zaaknummer:
Onderwerp:

2020009127
Evenementenvergunning Color Run Asten.

Besluit:
Vergunning te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente
Asten (artikel 2:25) aan Sport- en Cultuurimpuls Combinatiefuncties B.V. voor het
organiseren van een Color Run Asten met kinderen op 17 april 2020 van 10.00 tot 12.00
uur op het evenemententerrein 't Loverveld en de directe omgeving aan de Lienderweg
te Asten.
Vergunningen
Zaaknummer:
Onderwerp:

2020008320
Evenementenvergunning Barnfest Heusden.

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 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 Pleinfestijn voor het organiseren van Barnfest met diverse activiteiten met
een Amerikaans karakter op zaterdag 16 mei 2020 van 19.30 uur tot 01.00 uur en op 17
mei 2020 van 12.00 uur tot 00.30 uur op het Vorstermansplein te Heusden.

Vergunningen
Zaaknummer:
Onderwerp:

2020008780
Evenementenvergunning Motorische Demodagen 2020.

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 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.).
· Ontheffing te verlenen op grond van artikel 4:18 lid 3 van de Algemene Plaatselijke
Verordening gemeente Asten voor recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen.
· Een tijdelijke verkeersmaatregel te nemen voor het tijdelijk afsluiten van
weggedeelten (artikel 34 B.A.B.W.).
Aan Stichting Vriendenclub De Crum vergunning te verlenen het organiseren van de
Motorische Demodagen op 17, 18 en 19 april 2020 op het terrein gelegen aan
Heesakkerweg 1, 5721 KM te Asten.
Vergunningen
Zaaknummer:
Onderwerp:

2020008786
Evenementenvergunning wielerwedstrijd WVAN.

Besluit:
· Vergunning te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening
gemeente Asten (artikel 2:25);
· Een ontheffing te verlenen op grond van artikel 148 Wegenverkeerswet van het in
artikel 10, eerste lid, vervatte verbod voor die wegen binnen onze gemeente die
onder beheer van de gemeente Asten vallen;
· Een tijdelijke verkeersmaatregel te nemen voor het tijdelijk afsluiten van
weggedeelten (artikel 34 B.A.B.W.);
aan Wielervereniging Amateursport Nederland voor het organiseren van een
wielerwedstrijd (avondcriterium) op 29 april 2020 bij de Kruisbaan te Heusden, op 20
mei 2020 bij de Vlosbergweg te Asten en op 24 juni 2020 bij de Diesdonkerweg te
Ommel van 19.00 tot 21.00 uur.
Klant Contact Centrum
Zaaknummer:
2020009674
Onderwerp:
Aanvraag parkeerontheffing.
Besluit:
Parkeerontheffing verleend aan bewoner van Deken van Pelthof 49.
Ontheffing geldig tot 11-02-2024.

Klant Contact Centrum
Zaaknummer:
2020008389
Onderwerp:
Aanvraag stookontheffing.
Besluit:
Stookontheffing verleend aan bewoners van Rinkveld 9.
Ontheffing geldig voor maart en april 2020.
Toezicht / Handhaving
Zaaknummer:
2020007936
Onderwerp:
Niet voldaan aan tijdens zitting 27 november 2019 gemaakte
afspraken.
Besluit:
aan de rechtbank berichten dat de bewoners van Achterbos 8 te Asten de tijdens de
zitting op 27 november 2019 gemaakte afspraken niet zijn nagekomen en te overwegen
op korte termijn opnieuw een zitting in te plannen dan wel een uitspraak zonder zitting te
doen.
Toezicht / Handhaving
Zaaknummer:
2020008716
Onderwerp:
Beroep tegen niet tijdig nemen besluit.
Besluit:
aan de rechtbank:
1. berichten dat reeds op 21 januari 2020 besloten is de op grond van de op
8 november door eigenaar van Polderweg 48 te Asten ingediende ingebrekestelling,
de maximaal verschuldigde wettelijke dwangsom aan hem te betalen;
2. verzoeken het beroepschrift niet-ontvankelijk te verklaren;
3. verzoeken het verzoek om ons te veroordelen in de proceskosten af te wijzen.

Toezicht / Handhaving
Zaaknummer:
2020008691
Onderwerp:
Als gevolg van uitspraak voorzieningenrechter doorsturen bezwaar
tegen handhaving overtreding Drank- en Horecawet naar
rechtbank.
Besluit:
1. Het bezwaar van eigenaar Behelp 13 te Heusden gemeente Asten, tegen de
opgelegde last onder dwangsom voor overtreding artikel 3 van de Drank- en
Horecawet, op grond van artikel 6:15 van de Awb door te sturen naar de rechtbank,
met het verzoek dit als een beroepschrift in behandeling te nemen;
2. Aan de rechtbank te verzoeken het beroep van eigenaar Behelp 8 te Heusden
gemeente Asten en de twee beroepen van de eigenaar van Behelp 13 te Heusden
gemeente Asten, gezien de onderlinge samenhang, op grond van artikel 8:14 van de
Awb gevoegd te behandelen.

Toezicht / Handhaving
Zaaknummer:
2020007685
Onderwerp:
Voornemen lastgeving onder dwangsom Diesdonkerweg 49.
Besluit:
Aan de eigenaar van de Diesdonkerweg 49 te Ommel, gemeente Asten, kenbaar maken
voornemens te zijn om een last onder dwangsom op te leggen wegens strijdigheid
bestemmingsplan en hem in de gelegenheid te stellen zijn zienswijze in te dienen.

