
 

Openbare besluitenlijst in mandaat 
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 27 november t/m 3 december 2019 

 
Datum aanmaak: 3 december 2019 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2019072445 

Onderwerp: Rioolaansluiting Busselseweg 7 te Asten. 

 

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 

Busselseweg 7 te Asten. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2019073162 

Onderwerp: Instemmingsbesluit Volker Wessels Telecom Infratechniek B.V voor 

het leggen van kabels Busselseweg 72  Asten 

 

Besluit: 

Instemming te verlenen aan Volker Wessels Telecom Infratechniek B.V.,namens KPN B.V, 

voor het leggen van kabels in de Busselseweg 72 te Asten vanaf 16-03-2020 tot 

07-11-2020. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2019073104 

Onderwerp: Instemmingsbesluit Enexis Eindhoven Infra voor het leggen van 

kabels Veluwsedijk 1a te Heusden. 

 

Besluit: 

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

Veluwsedijk 1a te Heusden vanaf 27-04-2020 t/m 12-06-2020. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2019073248 

Onderwerp: Wegafsluiting tijdens sponsorloop OBS De Horizon. 

 

Besluit: 

Een tijdelijke verkeersmaatregel te nemen voor het tijdelijk afsluiten van weggedeelten  

(artikel 34 B.A.B.W.) voor het Ostaderplantsoen te Asten (gedeelte rondom het 

plantsoen) vanwege een sponsorloop door OBS De Horizon op 13 december 2019 van  

08.30 tot 13.00 uur. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2019070237 

Onderwerp: Opleggen last onder dwangsom. 

 

Besluit: 

Aan de eigenaar van Deurneseweg 39 te Ommel gemeente Asten een last onder 

dwangsom van € 1.500,= per geconstateerde overtreding, met een maximum van  

6 overtredingen, met een maximaal te verbeuren bedrag van € 9.000,=, opleggen om 

uiterlijk op 15 januari 2010 de met het bestemmingsplan strijdige opslag, stort dan wel 

berging van diverse (afval)materialen en producten, welke niet noodzakelijk zijn voor het 

op de bestemming gerichte gebruik, op zijn perceel te beëindigen en beëindigd te 

houden. 

 

 

Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2019072371 

Onderwerp: Toewijzing verzoek om verlenging begunstigingstermijn. 

 

Besluit: 

Het verzoek van de voorlopige voorzieningenrechter om de begunstigingstermijn van de 

aan de eigenaar van Behelp 13 te Heusden gemeente Asten, op 5 november 2019 

opgelegde last onder dwangsom om vóór 1 december 2019 de overtreding van artikel 

2.1 lid 1 onder a van de Wabo (plaatsing borden bij de twee inritten aan Behelp 13 en 

het reclamedoek op perceel sectie P, nr. 750 zonder omgevingsvergunning) te 

beëindigen en beëindigd te houden, te verlengen tot zes weken na de uitspraak van de 

voorlopige voorzieningenrechter, toe te wijzen. 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019072166 

Onderwerp: Subsidievaststelling 2018 Stichting Peuterspeelzaal Pinkeltje. 

 

Besluit: 

De subsidie 2018 aan Stichting Peuterspeelzaal Pinkeltje definitief vast te stellen op  

€ 158.779,=.  

 


