
 

Openbare besluitenlijst in mandaat 
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 8 april t/m 14 april 2020 

 
Datum aanmaak: 14 april 2020 

 

 

Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2019055789 

Onderwerp: Voornemen tot invordering verbeurde dwangsom niet geheel 

verwijderde stapmolen aan Kleine Heitrak 15a te Heusden 

gemeente Asten. 

 

Besluit: 

Aan de eigenaar van het perceel aan Kleine Heitrak 15a te Heusden gemeente Asten 

kenbaar maken van plan te zijn over te gaan tot invordering van de van rechtswege 

verbeurde dwangsom van € 10.000,= en hem in de gelegenheid stellen zijn zienswijze 

hierover kenbaar te maken. 

 

 

Klant Contact Centrum 

Zaaknummer: 2020022727 

Onderwerp: Aanvraag stookontheffing. 

 

Besluit: 

Stookontheffing verleend voor de locatie Zeilhoekweg 1. 

Ontheffing geldig voor de maanden maart en april 2020. 

 

 

Klant Contact Centrum 

Zaaknummer: 2020022253 

Onderwerp: Aanvraag stookontheffing. 

 

Besluit: 

Stookontheffing verleend aan de bewoner van Spechtstraat 5. 

Ontheffing geldig voor de maanden maart en april 2020. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2020022604 

Onderwerp: Evenementenvergunning 60 jarig jubileum Kans Plus 

 

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. 

aan stichting vrienden van Kansplus ASD, voor het organiseren van het 60-jarig 

jubileumweekend op 12 september 2020 van 20.00 uur tot 24.00 uur en op  

13 september 2020 van 13.00 uur tot 18.00 uur op het sportveld naast het Varendonck 

College gelegen aan de Beatrixlaan te Asten. 

 



 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2020023213 

Onderwerp: Instemmingsbesluit Enexis Eindhoven infra voor het leggen van 

kabels Logtenstraat te Asten 

 

Besluit: 

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

Logtenstraat 31 te Asten vanaf 17-08-2020 t/m 31-12-2020. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2020023134 

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

Dreef 24 te Heusden. 

 

Besluit: 

Instemming te verlenen aan Reggefiber ttH B.V., voor het leggen van kabels in Dreef 24 

te Heusden vanaf 01-06-2020 tot en met 04-06-2021. 

 

 

Openbare Werken Binnen 

Zaaknummer: 2020022682 

Onderwerp: Stimuleringsbijdrage aanleg groene daken Hulterman 32. 

 

Besluit: 

Op grond van de stimuleringsregeling aanleg groene daken gemeente Asten 2020, het 

verzoek om een stimuleringsbijdrage af te wijzen, omdat het betreffende dak jonger is 

dan 5 jaar en niet of met vertraagde afvoer loost op de openbare riolering. 

 

 

 


