Openbare besluitenlijst in mandaat
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten
in week 26 mei t/m 1 juni 2021
Datum aanmaak: 2 juni 2021

Ruimtelijke Ontwikkeling
Zaaknummer:
2021034707
Onderwerp:
Definitieve vaststelling subsidie 2020 Stichting Gasten in Asten –
VVV Asten
Besluit:
1. de jaarstukken over kalenderjaar 2020 van de Stichting Gasten In Asten - VVV
Asten, definitief vast te stellen.
2. de subsidie over 2020 voor de Stichting Gasten In Asten - VVV Asten, definitief vast
te stellen op een bedrag van € 62.092,44.
Ruimtelijke Ontwikkeling
Zaaknummer:
202134756
Onderwerp:
Definitieve vaststelling eenmalige projectsubsidie Death Valley De
Peel
Besluit:
1. de rapportage van het drieluik voor de viering van 75 jaar vrijheid en de financiële
rapportage van het project Death Valley De Peel, definitief vast te stellen.
2. de incidentele subsidie voor het project Death Valley De Peel, definitief vast te stellen
op een bedrag van € 60.000,-.
Ruimtelijke Ontwikkeling
Zaaknummer:
2021036545
Onderwerp:
Verhuur strook gemeentegrond
Besluit:
een strook gemeentegrond nabij de woning te verhuren voor een periode van 10 jaar.
Klant Contact Centrum
Zaaknummer:
202134814
Onderwerp:
Aanvraag parkeerontheffing
Besluit:
1. Parkeerontheffing verleend aan de bewoner van Julianastraat 67.
2. Parkeerontheffing geldig tot 07 juni 2025.

Vergunningen
Zaaknummer:
Onderwerp:

202135161
Vergunning Brabant Water ZO Infra voor het leggen van kabels
N279 tussen Asten en provinciale grens met Limburg

Besluit:
instemming te verlenen aan Brabant Water ZO Infra voor het leggen van kabels N279
tussen Asten en provincialegrens met Limburg te Asten vanaf 14-06-2021 tot en met
30-12-2021.
Vergunningen
Zaaknummer:
Onderwerp:

202135297
Wijziging horeca-inrichting

Besluit:
aan V.O.F. Cafetaria 't Sparretje gevestigd aan Antoniusstraat 2, 5725 AS te Heusden
vergunning te verlenen op grond van artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke
Verordening gemeente Asten (exploitatievergunning) in verband met het wijzigen van de
horeca-inrichting (verkleinen van het terras) voor het pand gelegen aan Antoniusstraat
2, 5725 AS te Heusden.
Vergunningen
Zaaknummer:
Onderwerp:

2021035639
Beach Volley Festijn Heusden

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 Beachfestijn Heusden voor het organiseren van een Beach Volley Festijn op
28 en 29 augustus 2021 op het Vorstermansplein te Heusden.
Vergunningen
Zaaknummer:
Onderwerp:

2021036020
Instemmingsbesluit Enexis Netbeheer B.v. voor het leggen
vankabels Beatrixlaan te Asten

Besluit:
Vergunning te verlenen aan Enexis Netwerk B.V. voor het leggen van kabels in de
Beatrixlaan te Asten vanaf 30-08-2021 t/m 31-12-2021.

Vergunningen
Zaaknummer:
Onderwerp:

2021036314
Instemmingsbesluit Reggefiber ttH B.V. namens Volker Wessels
Telecom infratechniek B.V. voor het leggen van kabels
Julianastraat 53a en b te Asten

Besluit:
instemming te verlenen aan Reggefiber ttH B.V., namens Volker Wessels Telecom
Infratechniek B.V., voor het leggen van kabels in de Julianastraat 53a en b te Asten
vanaf 01-06-2021 tot en met 08-10-2021.
Toezicht en Handhaving
Zaaknummer:
2021036200
Onderwerp:
Afwijzing verzoek om handhaving en oplegging last onder
dwangsom
Besluit:
1. het verzoek van Postduivenvereniging De Vredesduif te Asten, om handhavend op te
treden tegen de overtreding van de Erfgoedwet/Monumentenwet en de Algemene
Plaatselijke Verordening van Asten, door de H. Maria Presentatiekerk te Asten, deels
toe- en deels af te wijzen;
2. aan de eigenaar van de H. Maria Presentatiekerk te Asten een last onder dwangsom
opleggen om binnen 20 weken de overtreding van artikel 9.1 van de Erfgoedwet
(artikel 11 lid 2 van de Monumentenwet 1988) en artikel 2.1 lid 1 onder f van de
Wabo te beëindigen en beëindigd te houden, onder oplegging van een dwangsom
van € 1.000,= per week dat er sprake is van deze overtreding tot een maximum van
€ 10.000,=.
Toezicht en Handhaving
Zaaknummer:
2021035764
Onderwerp:
Verzoek om handhaving
Besluit:
aan Fair Play Centers BV berichten dat wij van plan zijn het verzoek om handhaving
tegen mogelijk zonder omgevingsvergunning bouwen door Hotel Nobis Asten, af te
wijzen.

