
 

Openbare besluitenlijst in mandaat 
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 21 juli t/m 17 augustus 2021 
 
Datum aanmaak: 17 augustus 2021 

 

 
Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2021053100 
Onderwerp: Incidentele subsidie aanvraag door Gymnastiekvereniging De 

Molenwiek voor een opleiding voor een van de trainsters 
 

Besluit: 

Voorstel akkoord te gaan met het verlenen van een incidentele subsidie 
deskundigheidsbevordering van € 150,- op grond van de deelverordening subsidie welzijn 

en participatie gemeente Asten 2017 (art. 12). 
 

 
Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2021053101 
Onderwerp: Incidentele subsidie aanvraag deskundigheidsbevordering voor een 

opleiding voor een trainster van de Gymnastiekvereniging De 

Molenwiek 
 

Besluit: 
Voorstel akkoord te gaan met het verlenen van een incidentele subsidie 

deskundigheidsbevordering van € 150,- op grond van de deelverordening subsidie welzijn 
en participatie gemeente Asten 2017 (art. 12).  

 
 

Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2021055275 
Onderwerp: Verzoek tot intrekking opgelegde last onder dwangsom 

 
Besluit: 

Aan de gemachtigde van de bewoners van Achterbos 8 te Asten, het voornemen kenbaar 
maken het verzoek om de opgelegde last onder dwangom ten aanzien van het strijdig 

gebruik van de woonunit op perceel Achterbos 8 te Asten, in te trekken, af te wijzen, en 
hem in de gelegenheid stellen zijn zienswijze hierover kenbaar te maken.  

 

 
Vergunningen 

Zaaknummer: 2021053447 
Onderwerp: Instemmingsbesluit Circet Nederland voor het leggen van kabels 

Dreef 14 te Asten 
 

Besluit: 
Instemming te verlenen aan Circet Nederland, namens Ziggo B.V., voor het leggen van 

kabels Dreef 14 te Asten vanaf 22-07-2021 tot en met 14-07-2022. 

 
 

 
 

 



 

Vergunningen 
Zaaknummer: 2021060533 

Onderwerp: Vergunning Enexis Netbeheer B.V. voor het leggen van kabels 
Meerkoetweg 14 te Asten 

 
Besluit: 

Vergunning te verlenen aan Enexis Netbeheer B.V. voor het leggen van kabels in de 
Meerkoetweg 14 te Asten vanaf 30-08-2021 tot en met 30-11-2021.  

 

 
Vergunningen 

Zaaknummer: 2021054569 
Onderwerp: Ontheffing flyeren Starlinx BV 

 
Besluit: 

Ontheffing te verlenen om te flyeren (artikel 2:6 A.P.V.) aan Starlinx B.V. op 5 augustus 
2021 van 10.00 tot 18.00 uur in het centrum van Asten ten behoeve van het vinden  

van horeca personeel.  

 
 

Vergunningen 
Zaaknummer: 2021058646 

Onderwerp: Instemmingsbesluit Reggefiber ttH B.V, namens Volker Wessels 
Telecom Infratechniek B.V voor het leggen van kabels Meijelseweg 

10a te Heusden 
 

Besluit: 

Instemming te verlenen Reggefiber ttH B.V., namens Volker Wessels Telecom 
Infratechniek B.V., voor het leggen van kabels in de Meijelseweg 10a te Heusden vanaf 

08-11-2021 tot en met 09-05-2022. 
 

 
Vergunningen 

Zaaknummer: 2021058616 
Onderwerp: Instemmingsbesluit Circet Nederland voor het leggen van kabels 

Kranenvenweg 23 te Ommel 

 
Besluit: 

Instemming te verlenen aan Circet Nederland, namens Ziggo B.V., voor het leggen van 
kabels Kranenvenweg 23 te Ommel vanaf 09-08-2021 tot en met 15-07-2022. 

 
 

 
Vergunningen 

Zaaknummer: 2021058650 

Onderwerp: Instemmingsbesluit Circet Nederland voor het leggen van kabels 
Kanaalweg 6 te Asten 

 
Besluit: 

Instemming te verlenen aan Circet Nederland, namens Ziggo B.V., voor het leggen van 
kabels Kanaalweg 6 te Asten vanaf 09-08-2021 tot en met 29-07-2022.  

  



 

Vergunningen 
Zaaknummer: 2021058625 

Onderwerp: Vergunning Enexis Netbeheer B.V. voor het leggen van kabels 
N279 tussen Asten en provinciegrens met Limburg 

 
Besluit: 

Vergunning te verlenen aan Enexis Netwerk B.V. voor het leggen van kabels in de N279 
tussen Asten en provinciegrens met Limburg vanaf 30-08-2021 tot en met 31-12-2021. 

 

 
Openbare Werken Binnen 

Zaaknummer: 2021056245 
Onderwerp: Stimuleringsbijdrage aanleg groene daken Prins Bernhardstraat 13 

 
Besluit: 

Op grond van de stimuleringsregeling aanleg groene daken gemeente Asten 2020 de 
stimuleringsbijdrage vast te stellen op € 2.275,- voor het aanleggen van een groen dak 

bij Prins Bernhardstraat 13. 

 
 

Openbare Werken Binnen 
Zaaknummer: 2021056171 

Onderwerp: Stimuleringsbijdrage aanleg groene daken Penningkruid 32 
 

Besluit: 
Op grond van de stimuleringsregeling aanleg groene daken gemeente Asten 2020 de 

stimuleringsbijdrage vast te stellen op € 800,- voor het aanleggen van een groen dak bij 

Penningkruid 32. 
 

 
Openbare Werken Binnen 

Zaaknummer: 2021056207 
Onderwerp: Stimuleringsbijdrage afkoppelen hemelwater Papendonk 21 

 
Besluit: 

Op grond van de stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater gemeente Asten 2020 de 

stimuleringsbijdrage vast te stellen op € 288,- voor het afkoppelen van hemelwater bij 
Papendonk 21. 

 
 

Openbare Werken Binnen 
Zaaknummer: 2021056206 

Onderwerp: Stimuleringsbijdrage afkoppelen hemelwater Papendonk 23 
 

Besluit: 

Op grond van de stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater gemeente Asten 2020 de 
stimuleringsbijdrage vast te stellen op € 288,- voor het afkoppelen van hemelwater bij 

Papendonk 23. 
  



 

Openbare Werken Binnen 
Zaaknummer: 2021057851 

Onderwerp: Stimuleringsbijdrage afkoppelen hemelwater Ommelsveld 15 
 

Besluit: 
Op grond van de stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater gemeente Asten 2020 een 

stimuleringsbijdrage toe te kennen van € 1.200,- voor het afkoppelen van het 
hemelwater van de riolering afkomstig van het dak van Ommelsveld 15.  

 

 
Klant Contact Centrum 

Zaaknummer: 2021058531 
Onderwerp: Aanvraag parkeerontheffing 

 
Besluit: 

Parkeerontheffing verleend aan de bewoner van Julianastraat 17.  
Ontheffing geldig tot 07-08-2025.  

 

 
Klant Contact Centrum 

Zaaknummer: 2021058402 
Onderwerp: Aanvraag parkeerontheffing 

 
Besluit: 

Parkeerontheffing verleend aan bewoner van Mgr. den Dubbeldenstraat 21.  
Ontheffing geldig tot 14 augustus 2025.  

 

 
Klant Contact Centrum 

Zaaknummer: 2021052935 
Onderwerp: Aanvraag parkeerontheffing 

 
Besluit: 

Parkeerontheffing verleend aan de bewoner van Mgr. den Dubbeldenstraat 9. 
Ontheffing geldig tot 26 juli 2025. 

 

 
Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021054542 
Onderwerp: Vestigen recht van opstal ten behoeve van een antennemast in 

Heusden 
 

Besluit: 
in te stemmen met het vestigen van een recht van opstal ten behoeve van een 

antennemast in Heusden. 

 
 

Ruimtelijke Ontwikkeling 
Zaaknummer: 2021054189 

Onderwerp: Verhuur ponyweiland 
 

Besluit: 
in te stemmen met de verhuur van een ponyweiland nabij de Meijelseweg voor een 

periode van één jaar.  

 



 

 
Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021056093 
Onderwerp: Verkoop reststrook Ommelseweg 22 

 
Besluit: 

In te stemmen met de verkoop van een reststrook aan de Ommelseweg in Asten. 
  

 

Burgerzaken 
Zaaknummer: 2021058117 

Onderwerp: Aanvraag parkeerontheffing 
 

Besluit: 
Parkeerontheffing verleend aan de bewoner van Julianastraat 61.  

Ontheffing geldig tot 14-08-2025.  
 

 

Toezicht / Handhaving 
Zaaknummer: 2021055752 

Onderwerp: Voornemen opleggen last onder dwangsom 
 

Besluit: 
aan de eigenaar van het perceel Kleine Heitrak 15a te Asten, kadastraal bekend 

gemeente Asten sectie R, nr. 425, het voornemen kenbaar maken aan hem een last 
onder dwangsom op te gaan leggen om de overtredingen van artikel 2.1 lid 1 onder a en 

c en artikel 2.3a van de Wabo te beëindigen en beëindigd te houden, en hem in de 

gelegenheid stellen zijn zienswijze hierover kenbaar te maken.  
 

 
Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2021050772 
Onderwerp: Voornemen opleggen last onder dwangsom 

 
Besluit: 

aan de eigenaar van het perceel aan Kanaalweg ong. te Asten, kadastraal bekend 

gemeente Asten sectie P, nrs. 1259 en 1260, het voornemen kenbaar maken aan hem 
een last/lasten onder dwangsom op te gaan leggen om de overtredingen van artikel 2.1 

lid 1 onder a en b en artikel 2.3a van de Wabo te beëindigen en beëindigd te houden, en 
hem in de gelegenheid stellen zijn zienswijze hierover kenbaar te maken. 

 
 


