
 

Openbare besluitenlijst in mandaat 
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 30 januari t/m 5 februari 2019 

 
Datum aanmaak: 5 februari 2019 

 
 
Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2019008109 
Onderwerp: Verbeurde dwangsommen en einde lastgeving en beëindigde 

overtredingen percelen Kanaalweg ongenummerd 
 
Besluit: 

1. aan de eigenaar van het perceel kadastraal bekend gemeente Asten sectie P, nrs. 
1259 en 1260, berichten dat de dwangsommen zijn verbeurd en de lastgeving is 
geëindigd; 

2. aan de eigenaar van het perceel kadastraal bekend gemeente Asten, sectie P, nr. 
1264, berichten dat de overtredingen zijn beëindigd (met uitzondering van de op het 
perceel aanwezige beplanting), maar dat deze ook beëindigd moeten blijven; 

3. de advocaat van beide eigenaren hiervan op de hoogte stellen. 
4.  
 
Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2019007329 
Onderwerp: Illegale bomenkap aan Achterbos 24 
 
Besluit: 

De bewoner van Achterbos 24 berichten dat wij ervan uitgaan dat de aanplant voor  
1 maart 2019 is hersteld. Zo niet, dan leggen wij alsnog een last onder dwangsom op. 
 
 
Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2019008380 
Onderwerp: Vervolgstappen Industrielaan 8 te Asten 
 
Besluit: 

De eigenaar van Industrielaan 8 te Asten verzoeken het plan van aanpak binnen één 
week aangepast ter goedkeuring voor te leggen en om binnen twee weken alle opslag 
van goederen buiten het pand Industrielaan 8 (onder de overkapping) te verwijderen 
totdat de brandwerende wanden zijn aangebracht. 
 
 
Openbare Werken Binnen 

Zaaknummer: 2019007805 
Onderwerp: Rioolaansluiting Schutter 42 
 
Besluit: 

Op grond van de verordening eenmalig aansluitrecht riolering 2018 een aanslag op te 
leggen voor het tot stand brengen van een aansluiting op het gemeentelijk riool aan de 
Schutter 42 te Asten. 
 
 
 
 



 

Openbare Werken Binnen 

Zaaknummer: 2019007815 
Onderwerp: Rioolaansluiting Voordeldonk 96 
 
Besluit: 

Op grond van de verordening eenmalig aansluitrecht riolering 2018 een aanslag op te 
leggen voor het tot stand brengen van een aansluiting op het gemeentelijk riool aan de 
Voordeldonk 96 te Asten 
 
 
Openbare Werken Binnen 

Zaaknummer: 2019007789 
Onderwerp: Rioolaansluiting Schutter 41 
 
Besluit: 

Op grond van de verordening eenmalig aansluitrecht riolering 2018 een aanslag op te 
leggen voor het tot stand brengen van een aansluiting op het gemeentelijk riool aan de 
Schutter 41 te Asten. 
 
 
Vergunningen 

Zaaknummer: 2019008433 
Onderwerp: Evenementenvergunning wielerwedstrijd WVAN 
 
Besluit: 

· Vergunning te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente 
Asten (artikel 2:25); 

· Een tijdelijke verkeersmaatregel te nemen voor het afsluiten van weggedeelten 
(artikel 34 B.A.B.W.); 

· Ontheffing te verlenen op grond van de Wegenverkeerswet (artikel 148 en artikel 10) 
voor het organiseren van een wielerwedstrijd; 

aan Wielervereniging Amateursport Nederland voor het organiseren van 
wielerwedstrijden voor amateurs op 1 mei 2019 (Kruisbaan), 22 mei 2019 (Vlosbergweg) 
en 26 juni 2019 (Diesdonkerweg) van 19.30 tot 21.00 uur in het buitengebied van Asten. 
 
 
Vergunningen 

Zaaknummer: 2019007663 
Onderwerp: Evenementenvergunning Nationaal Concours Hippique met 

Ruiterbal 
 
Besluit: 

1. Vergunning te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening 
gemeente Asten (artikel 2:25); 

2. Ontheffing te verlenen voor het ten gehore brengen van muziek in de openlucht 
(artikel 4:6 A.P.V.); 

3. Ontheffing te verlenen op grond van de Drank- en Horecawet (artikel 35) voor het 
verstrekken van zwakalcoholische dranken;                                                              

4.   Een tijdelijke verkeersmaatregel te nemen voor het instellen van een parkeerverbod 
(artikel 34 B.A.B.W.); 

aan de Prins Willem Alexander Manege voor het organiseren van het Nationaal Concours  
Hippique met Ruiterbal van 21 februari 2019 tot en met 24 februari 2019 aan de  
Reeweg 3 te Asten. 

 
 



 

 
 
 
Uitvoeringsdienst Asten en Someren 

Zaaknummer: 2019007350 
Onderwerp: Aanvraag door Brabant Water om vergunning voor het leggen van 

leidingen in de Prins Bernhardstraat e.o. 
 
Besluit: 

Aan Brabant Water de gevraagde vergunning te verlenen. 
 
 
 


