
 

Openbare besluitenlijst in mandaat 
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 3 juli t/m 23 juli 2019 

 
Datum aanmaak: 23 juli 2019 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2019043533 

Onderwerp: Evenementenvergunning kermis 2019 Markt 8 

 

Besluit: 

· Vergunning te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening 

gemeente Asten (artikel 2:25). 

· 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 de Drank- en Horecawet (artikel 35) voor het 

verstrekken van zwakalcoholische dranken. 

· Toestemming verlenen voor het plaatsen van een tijdelijk tappunt. 

aan Grand Café Markt 8 voor het organiseren van diverse muziek activiteiten en het 

plaatsen van overkappingen en podium en tapinstallatie (bar) tijdens Asten kermis 2019. 

De muziekactiviteiten worden gehouden op 12 juli 2019 van 18.00 uur tot 01.00 uur, op 

13 juli 2019 van 18.00 uur tot 01.00 uur, op 14 juli van 13.00 uur tot 01.00 uur en op 15 

juli 2019 van 09.00 uur tot 01.00 uur op aansluitend aan het pand gelegen aan Markt 8  

te Asten. 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2019044415 

Onderwerp: Vergunning Drank- en Horecawet Café De Canadees 

 

Besluit: 

Aan Eenmanszaak Café De Canadees vergunning te verlenen op grond van artikel 3 van 

de Drank- en Horecawet voor het pand gelegen aan Voorste Heusden 65, 5725 AB te 

Heusden. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2019044924 

Onderwerp: Tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens feestdag buurtvereniging 

"De Molenwijcken" 

 

Besluit: 

Een tijdelijke verkeersmaatregel te nemen voor het tijdelijk afsluiten van weggedeelten 

(artikel 34 B.A.B.W.) van een gedeelte van de Molenweg (ter hoogte van huisnummer 

9/22 en hoek Molenweg ter hoogte van huisnummer 13/30a en Bergslandstraat) te Asten 

op 8 september 2019 van 10.00 tot 20.00 uur ten behoeve een feestdag in verband met 

het 60-jarig jubileum van buurtvereniging "De Molenwijcken". 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2019043101 

Onderwerp: Rioolaansluiting Hoekske 10a, 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 Hoekske 

10a te Heusden. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2019044585 

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

Floralaan te Asten 

 

Besluit: 

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

in de Floralaan te Asten vanaf 04-06-2019 tot 25-06-2020. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2019044418 

Onderwerp: Exploitatievergunning Café De Canadees 

 

Besluit: 

Aan Eenmanszaak De Canadees vergunning te verlenen op grond van artikel 2:28 van de 

Algemene Plaatselijke Verordening 2017 gemeente Asten (exploitatievergunning) voor 

het pand gelegen aan Voorste Heusden 65, 5725 AB te Heusden. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2019044410 

Onderwerp: Evenementenvergunning drOmmels (café De Pelgrim) Ommel 

kermis 

 

Besluit: 

· Vergunning te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening 

gemeente Asten (artikel 2:25); 

· 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 de Drank- en Horecawet (artikel 35) voor het 

verstrekken van zwakalcoholische dranken; 

aan drOmmels (café De Pelgrim), Kluisstraat 1 te 5724 Ommel voor het tijdelijk plaatsen 

van een tapinstallatie en overkapping tijdens Ommel kermis vanaf 17 augustus tot en 

met 19 augustus 2019 op het Onze Lieve Vrouweplein te Ommel. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2019044569 

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

Industrielaan te Asten 

 

Besluit: 

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

in de Industrielaan te Asten vanaf 09-07-2019 tot 10-07-2020. 



 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2019044580 

Onderwerp: Evenementenvergunning Misty Fields 2019 

 

Besluit: 

Aan Stichting Misty Fields vergunning verlenen voor het organiseren van een regionaal 

popfestival Misty Fields op 6 september 2019 van 17.00 uur tot 01.00 uur, 7 september 

2019 van 11.00 uur tot 01.00 uur en op 8 september 2019 van 11.00 uur tot 20.00 uur 

op het perceel gelegen aan de Hollideeweg te Heusden. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2019046264 

Onderwerp: Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens Burendag Monseigneur den 

Dubbeldenstraat 

 

Besluit: 

Een tijdelijke verkeersmaatregel te nemen voor het tijdelijk afsluiten van weggedeelten  

(artikel 34 B.A.B.W.) voor een gedeelte van de Monseigneur den Dubbeldenstraat (vanaf 

kruising Langstraat tot kruising Kesselcamp) voor activiteiten tijdens Burendag op  

28 september 2019 van 12.00 tot 21.00 uur. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019045004 

Onderwerp: Vaststelling eenmalige subsidie Alle Klokken Luiden 2019 

 

Besluit: 

De subsidie voor Alle Klokken Luiden 2019 vast te stellen op € 5.000,-. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019044993 

Onderwerp: Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in de 

Julianastraat te Asten 

 

Besluit: 

tot het opheffen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken 91-

JSH-8 in de Julianastraat te Asten door middel van het verwijderen van verkeersbord E6 

en het onderbord met daarop het kenteken. 

 

 

Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2019045287 

Onderwerp: Kamer verhuur Kluisstraat 1 te Ommel 

 

Besluit: 

Aan de eigenaren van het pand aan de Kluisstraat 1 te Ommel, gemeente Asten, een last 

onder dwangsom op te leggen om te bewerkstelligen dat zij de overtredingen beëindigen 

en beëindigd houden en hen in de gelegenheid te stellen bezwaar in te dienen.  

 

 

 

 

 



 

Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2019041628 

Onderwerp: Voornemen last onder dwangsom tegen overtredingen 

geitenhouderij Polderweg 55 te Heusden gemeente Asten 

 

Besluit: 

Aan de eigenaar van de geitenhouderij, gevestigd aan Polderweg 55 te Heusden 

gemeente Asten, het voornemen kenbaar maken haar een last onder dwangsom op te 

leggen om te bewerkstelligen dat zij de overtredingen beëindigd en beëindigd houdt, en 

haar in de gelegenheid stellen een zienswijze hierover kenbaar te maken. 

 

 

 

Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2019042941 

Onderwerp: Verzoek om informatie over controles bij Achterbos 8 te Asten 

vanaf 1995 

 

Besluit: 

de gevraagde informatie verstrekken. 


