
 

Openbare besluitenlijst in mandaat 
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 5 mei t/m 12 mei 2020 

 
Datum aanmaak: 13 mei 2020 

 

 

Klant Contact Centrum 

Zaaknummer: 2020027713 

Onderwerp: Aanvraag Parkeerontheffing 

 

Besluit: 

Parkeerontheffing verleend aan bewoner Burg. Frenckenstraat 42. 

Ontheffing geldig tot 10-05-2024. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020028189 

Onderwerp: Verkoop kavel 10 (Dreef 3) Heusden-Oost fase 1. 

 

Besluit: 

Instemmen met de verkoop van kavel 10 (Dreef 3) in Heusden-Oost fase 1.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020028197 

Onderwerp: Verkoop 12 vrije kavels Heusden-Oost fase 2. 

 

Besluit: 

Instemmen met de verkoop van 12 vrije kavels in Heusden-Oost fase 2. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020028510 

Onderwerp: Verkeersbesluit Circulatieplan Koningsplein Asten. 

 

Besluit: 

1. Tot het instellen van éénrichtingsverkeer bij de doorgang van de Julianastraat naar 

het P Koningsplein en in de Julianastraat door middel van verkeersborden C2 en C3 

met het onderbord OB54 als bedoeld in het RVV 1990 en zoals op tekening 

weergegeven met het tekeningnummer OT-TV-RK DO.45. 

2. Tot het instellen van een verplichte rijrichting voor gemotoriseerd verkeer komende 

uit de parkeergarage aan de Julianastraat door middel van verkeersbord D5R met 

het onderbord OB54 als bedoeld in het RVV 1990 en zoals op tekening weergegeven 

met het tekeningnummer OT-TV-RK DO.45. 

3. Tot het instellen van éénrichtingsverkeer bij de entree P Koningsplein aan de 

Kerkstraat door middel van verkeersborden C2 en C3 met het onderbord OB54 als 

bedoeld in het RVV 1990 en zoals op tekening weergegeven met het 

tekeningnummer OT-TV-RK DO.45. 

4. Tot het wijzigen van het eenrichtingsverkeer bij de entree van het P Koningsplein ter 

hoogte van Brownies en Downies door middel van het omdraaien van de borden C2 

en C3 met het onderbord OB54 als bedoeld in het RVV 1990 en zoals op tekening 

weergegeven met het tekeningnummer OT-TV-RK DO.45. 

 



 

 

Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2020027295 

Onderwerp: Verzoek om handhaving en Beroep wet dwangsom. 

 

Besluit: 

1. aan de bewoners van het perceel Driehoekstraat 6 te Asten berichten dat wij van 

plan zijn hun verzoek om te handhaven tegen de overtreding van de Wabo (bouwen 

van een hekwerk) door de eigenaar van Mgr. den Dubbeldenstraat 15 te Asten, toe 

te wijzen en hen in de gelegenheid stellen hiertegen hun zienswijze kenbaar te 

maken; 

2. aan de eigenaar van het perceel Mgr. den Dubbeldenstraat 15 te Asten berichten dat 

wij van plan zijn haar een last onder dwangsom op te leggen om de overtreding van 

de Wabo (bouwen van een hekwerk) te beëindigen en beëindigd te houden en haar 

in de gelegenheid stellen haar zienswijze hierover kenbaar te maken; 

3. aan de Rechtbank Oost-Brabant verzoeken het beroepschrift tegen het niet tijdig 

nemen van een besluit van de bewoners van Driehoekstraat 6 te Asten, niet-

ontvankelijk te verklaren en het verzoek ons te veroordelen in de proceskosten en 

het griffierecht af te wijzen. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2020028483 

Onderwerp: Instemmingsbesluit Reggefiber ttH B.V. voor het leggen van kabels 

Gieterij 2a t/m 4k en Prins Bernhardstraat 67a t/m 67c te Asten 

 

Besluit: 

Instemming te verlenen aan Reggefiber ttH B.V., voor het leggen van kabels in de 

Gieterij 2a t/m 4k en Prins Bernhardstraat 67a t/m 67c te Asten vanaf 08-05-2020 tot en 

met 30-11-2020. 

 

 

 


