Openbare besluitenlijst in mandaat
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten
in week 30 oktober t/m 5 november 2019
Datum aanmaak: 5 november 2019

Vergunningen
Zaaknummer:
Onderwerp:

2019066316
Rioolaansluiting Driehoekstraat 6.

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
Driehoekstraat 6 te Asten.
Vergunningen
Zaaknummer:
Onderwerp:

2019065608
Evenementenvergunning Cross Duatlon Asten.

Besluit:
Aan Zwem- en onderwatersport Vereniging De Punderman vergunning te verlenen voor
het organiseren van een Cross Duatlon Asten op 29 december 2019 van 08.00 tot 19.00
uur in de omgeving van vakantiepark Prinsenmeer gelegen aan de Beekstraat te Ommel.
Toezicht / Handhaving
Zaaknummer:
2019059743
Onderwerp:
Voornemen last onder dwangsom pipo/woonwagen in strijd met
bestemmingsplan.
Besluit:
Aan de eigenaar van het het perceel kadastraal bekend gemeente Asten, sectie P, nr.
360, plaatselijk bekend als de Gevlochtsebaan 6 te Heusden gemeente Asten, het
voornemen kenbaar te maken voornemens te zijn tot het opleggen van een last onder
dwangsom teneinde de daar aanwezige pipo/woonwagen in strijd met het
bestemmingsplan, te verwijderen en verwijderd te houden.
Ruimtelijke Ontwikkeling
Zaaknummer:
2019066545
Onderwerp:
Koopovereenkomst strook grond Bergdijk 34 te Asten.
Besluit:
Het verkopen van een strook grond aan de Bergdijk 34 te Asten.

Klant Contact Centrum
Zaaknummer:
2019065785
Onderwerp:
Aanvraag stookontheffing
Besluit:
Stookontheffing verleend aan bewoner van Hazeldonk 7.
Ontheffing geldig voor de maanden november en december.
Klant Contact Centrum
Zaaknummer:
2019066054
Onderwerp:
Aanvraag stoookontheffing.
Besluit:
Stookontheffing verleend aan bewoner/eigenaar van Gezandebaan 47a.
Ontheffing geldig voor de maanden november en december 2019.
Sociaal Domein
Zaaknummer:
Onderwerp:

2019065609
Subsidievaststelling 2018.

Besluit:
De subsidie 2018 voor korfbalvereniging ODC definitief vaststellen op € 4.457,14. Na
verrekening van de huur voor het gebruik van de velden (€ 1.490,=) en het reeds
betaalde voorschot (€ 3.206,40) een bedrag invorderen van € 239,26.

