
 

Openbare besluitenlijst in mandaat 
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 22 mei t/m 28 mei 2019 

 
Datum aanmaak: 28 mei 2019 

 

 

Klant Contact Centrum 

Zaaknummer: 2019034476 

Onderwerp: Aanvraag parkeerontheffing. 

 

Besluit: 

Parkeerontheffing verleend aan de bewoner van Julianastraat 17. 

Ontheffing geldig tot 8 juni 2023. 

 

 

Klant Contact Centrum 

Zaaknummer: 2019033675 

Onderwerp: Aanvraag parkeerontheffing 

 

Besluit: 

Parkeerontheffing verleend aan de bewoner van Julianastraat 27c. 

Ontheffing verleend tot 23-05-2023. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2019033920 

Onderwerp: Ontheffing sluitingsuur Het Wapen van Asten. 

 

Besluit: 

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 2:29 lid 6) een ontheffing 

van het sluitingsuur te verlenen van 24 mei 2019 tot 16 mei 2020 tot 03.00 uur op 

vrijdag- en zaterdagavonden en gedurende de drie collectieve ontheffingen conform het 

convenant pilot verruiming sluitingstijden horeca gemeente Asten 2019 aan Het Wapen 

van Asten, Burgemeester Wijnenstraat 19 te Asten. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2019033919 

Onderwerp: Ontheffing sluitingsuur Café Toff. 

 

Besluit: 

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 2:29 lid 6) een ontheffing 

van het sluitingsuur te verlenen van 24 mei 2019 tot 16 mei 2020 tot 03.00 uur op 

vrijdag- en zaterdagavonden en gedurende de drie collectieve ontheffingen conform het 

convenant pilot verruiming sluitingstijden horeca gemeente Asten 2019 aan Café Toff, 

Prins Bernhardstraat 21a te Asten. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2019034083 

Onderwerp: Tijdelijke verkeersmaatregelen kermis Asten. 

 

Besluit: 

Gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Besluit 

administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en het Reglement 

verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit administratieve 

bepalingen inzake het wegverkeer (artikel 34), in verband met de organisatie van Asten 

kermis in het belang van de verkeersveiligheid, tijdelijke verkeersmaatregelen te nemen 

voor het volledig afsluiten voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers van 10 juli 

2019 tot en met 17 juli 2019: gedeelte Prins Bernhardstraat, gedeelte Emmastraat, 

Kleine Marktstraat, Marktstraat, Markt, Burgemeester Frenckenstraat, Koningsplein en 

Julianastraat te Asten. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2019034540 

Onderwerp: Aanslag rioolaansluiting Voorste Heusden 5a te Heusden 

 

Besluit: 

Op grond van de verordening eenmalig aansluitrecht riolering 2019 een aanslag op te 

leggen voor tot stand brengen van een aansluiting op het gemeentelijk riool aan de 

Voorste Heusden 5a te Heusden. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2019033916 

Onderwerp: Ontheffing sluitingsuur Café Skippy. 

 

Besluit: 

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 2:29 lid 6) een ontheffing 

van het sluitingsuur te verlenen van 24 mei 2019 tot 16 mei 2020 tot 03.00 uur op 

vrijdag- en zaterdagavonden en gedurende de drie collectieve ontheffingen conform het 

convenant pilot verruiming sluitingstijden horeca gemeente Asten 2019 aan Café Skippy, 

Markt 15 te Asten. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2019033913 

Onderwerp: Ontheffing sluitingsuur Café De Engel. 

 

Besluit: 

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 2:29 lid 6) een ontheffing 

van het sluitingsuur te verlenen van 24 mei 2019 tot 16 mei 2020 tot 03.00 uur op 

vrijdag- en zaterdagavonden en gedurende de drie collectieve ontheffingen conform het 

convenant pilot verruiming sluitingstijden horeca gemeente Asten 2019 aan Café De 

Engel, Julianastraat 1 te Asten. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2019033918 

Onderwerp: Ontheffing sluitingsuur Café ’t Spektakel. 

 

Besluit: 

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 2:29 lid 6) een ontheffing 

van het sluitingsuur te verlenen van 24 mei 2019 tot 16 mei 2020 tot 03.00 uur op 

vrijdag- en zaterdagavonden en gedurende de drie collectieve ontheffingen conform het 

convenant pilot verruiming sluitingstijden horeca gemeente Asten 2019 aan Café 't 

Spektakel, Prins Bernhardstraat 44 te Asten. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2019034635 

Onderwerp: Ontheffing sluitingsuur Zaal Zegers. 

 

Besluit: 

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 2:29 lid 6) een ontheffing 

van het sluitingsuur te verlenen van 31 mei 2019 tot 16 mei 2020 tot 03.00 uur op 

vrijdag- en zaterdagavonden en gedurende de drie collectieve ontheffingen conform het 

convenant pilot verruiming sluitingstijden horeca gemeente Asten 2019 aan Zaal Zegers, 

Emmastraat 40 te Asten. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2019034371 

Onderwerp: Aanslag rioolaansluiting Florapark 21. 

 

Besluit: 

Op grond van de verordening eenmalig aansluitrecht riolering 2019 een aanslag op te 

leggen voor tot stand brengen van een aansluiting op het gemeentelijk riool aan 

Florapark 21 te Asten. 

 

 

Uitvoeringsdienst Asten en Someren 

Zaaknummer: 2019033253 

Onderwerp: Aanvraag instemming door TeleZuid BV te Tilburg voor het leggen 

van kabels in voorste Heusden 5a. 

 

Besluit: 

Aan TeleZuid BV de gevraagde instemming te verlenen. 

 

 

Uitvoeringsdienst Asten en Someren 

Zaaknummer: 2019033260 

Onderwerp: Aanvraag om instemming door VolkerWessels Telecom 

Infratechniek BV  te Amersfoort om instemming voor het leggen 

van Kabels in Polderweg 45. 

    

Besluit: 

Aan VolkerWessels Telecom Infratechniek BV de gevraagde instemming te verlenen. 

 

 

 

 



 

Uitvoeringsdienst Asten en Someren 

Zaaknummer: 2019033267 

Onderwerp: Aanvraag door Enexis te 's Hertogenbosch om vergunning voor het 

leggen van kabels in Zeilhoekweg 2a. 

 

Besluit: 

Aan Enexis de gevraagde vergunning te verlenen. 

 

 

Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2019034422 

Onderwerp: Verweerschrift inzake hoger beroep Bronneberg bij Raad van State 

tegen uitspraak rechtbank om beroep tegen het niet tijdig nemen 

van besluit niet-ontvankelijk te verklaren 

 

Besluit: 

in het kader van het door de advocaat van de bewoner van Achterbos 10 te Asten 

ingestelde hoger beroep bij Raad van State tegen de uitspraak van de rechtbank om het 

beroep tegen het niet tijdig nemen van een besluit niet-ontvankelijk ter verklaren, de 

Afdeling te verzoeken het hoger beroep ongegrond te verklaren, de aangevallen 

uitspraak van de rechtbank te bevestigen, ons in beroep bestreden besluit in stand te 

laten en het verzoek om ons te veroordelen in de proceskosten af te wijzen. 

 


