
 

Openbare besluitenlijst in mandaat 
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 14 augustus t/m 20 augustus 2019 

 
Datum aanmaak: 20 augustus 2019 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2019051715 

Onderwerp: Instemmingsbesluit Enexis Eindhoven Infra voor het leggen van 

kabels Ospelerweg te Asten. 

 

Besluit: 

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

Ospelerweg te Asten vanaf 25-11-2019 t/m 21-02-2020. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2019050843 

Onderwerp: Evenementenvergunning Kermis Ommel 2019 

 

Besluit: 

· Vergunning te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening 

gemeente Asten (artikel 2:25). 

· Een tijdelijke verkeersmaatregel te nemen voor het instellen van een parkeerverbod 

(artikel 34 B.A.B.W.). 

· Een tijdelijke verkeersmaatregel te nemen voor het afsluiten van weggedeelten 

(artikel 34 B.A.B.W.). 

· Toestemming verlenen voor het plaatsen van tijdelijke aankondigingsborden (artikel 

2:120 A.P.V.). 

· 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 artikel 4:18 lid 3 van de Algemene Plaatselijke 

Verordening gemeente Asten voor recreatief nachtverblijf. 

aan Nationale Bond voor kermisbedrijfhouders (BOVAK) voor het organiseren van de 

Kermis in Ommel op het Onze Lieve Vrouweplein te Ommel van 17 augustus 2019 tot en  

met 19 augustus 2019.  

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2019050804 

Onderwerp: Instemmingsbesluit Telezuid B.V. voor het leggen van kabels 

Snepweg 32 te Asten. 

 

Besluit: 

Instemming te verlenen aan TeleZuid B.V.,namens Ziggo B.V, voor het leggen van kabels 

in de Snepweg 32 te Asten vanaf 13-08-2019 tot 13-08-2020. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019050668 

Onderwerp: Subsidievaststelling 2018. 

 

Besluit: 

De subsidie voor harmonie St. Antonius definitief vast te stellen op € 29.355,66.  

 

 

Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2019051167 

Onderwerp: Last onder dwangsom 

 

Besluit: 

Aan de eigenaar van Beekstraat 31 te Ommel gemeente Asten een last onder dwangsom 

opleggen om herhaling van de overtreding van artikel 2.3 onder a van de Wabo 

(overtreding van de geluidsnormen) te voorkomen. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019050645 

Onderwerp: Aanvullende onderhandse overeenkomst bij recht van opstal P.H.V. 

de Trouwe Vriend. 

 

Besluit: 

Het aangaan van een aanvullende onderhandse overeenkomst bij het geldende recht van 

opstal met P.H.V. de Trouwe Vriend, teneinde de jaarlijkse retributie te wijzigen van 

€250 naar €25.  

 

 

 


