Openbare besluitenlijst in mandaat
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten
in week 22 t/m 7 maart 2017
Datum aanmaak: 7 maart 2017

Vergunningen
ZAAKNUMMER:
2017005024

ONDERWERP:
Evenementenvergunning Niobe Handbal Pinkstertoernooi.
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.
· Voor het organiseren van Niobe Handbal Pinkstertoernooi op
sportpark 't Root gelegen aan Beatrixlaan 42 te Asten van 3 tot en
met 5 juni 2017.

Vergunningen
ZAAKNUMMER:
2017005392

ONDERWERP:
Evenementenvergunning WVAN Avondcriterium.
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 Wieler Vereniging Amateursport Nederland WVAN, dhr.
L. Verberne, Dintel 4 te 5711 KE Someren, ten behoeve van het
organiseren van een avondcriterium op 3 mei, 24 mei en
28 juni 2017 van 19.30 tot 21.00 uur in het buitengebied van Asten.

Vergunningen
ZAAKNUMMER:
2017005517

ONDERWERP:
Ontheffing sluitingsuur De Pandoer.
BESLUIT:
Op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening (artikel 2:29 lid
6) op 18 maart 2017 een incidentele ontheffing van het sluitingsuur
te verlenen voor De Pandoer B.V., Vorstermansplein 24 te Heusden
tot 03.00 uur van de daaropvolgende dag ten behoeve van een
salsa-party.

Vergunningen
ZAAKNUMMER:
2017004895

ONDERWERP:
Rommelmarkt Korfbalvereniging Klimop.
BESLUIT:
Vergunning te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke
Verordening gemeente Asten (artikel 5:23 organiseren van
een snuffelmarkt) aan Korfbalvereniging Klimop aan dhr.
W.F.M. Cortooms, Nieuwstraat 16 te 5721 XB Asten voor het houden
van een rommelmarkt op 9 april 2017 van 10.00 tot 14.00 uur bij
Petanque vereniging 't Lover aan de Weivelden 1 te Asten.

Vergunningen
ZAAKNUMMER:
2017005294

ONDERWERP:
Evenementenvergunning Slag om Asten 2017.
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.).
· Vergunning te verlenen op grond van de Brandbeveiligingsverordening (artikel 2).
· 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.
· voor het organiseren van het evenement Slag om Asten 2017 op
26 april 2017 van 19.30 uur tot 00.30 uur en op 27 april 2017 van
14.00 uur tot 00.30 uur op het Koningsplein in het centrum van
Asten.

Vergunningen
ZAAKNUMMER:
2017005159

ONDERWERP:
Tijdelijke ontheffing vrachtwagenverbod Peelland Truckrun.
BESLUIT:
Ontheffing te verlenen van het vrachtwagenverbod volgens het
bepaalde in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990
(RVV 1990) voor navolgende wegen: Marialaan, Kloosterstraat te
Ommel, Molenstraat, Burgemeester Wijnenstraat, Koningsplein,
Wilhelminastraat, Albert van Cuyckstraat, Wolfsberg, Hemelberg,
Lienderweg, Voordeldonk te Asten, aan KansPlus Asten-Someren, dhr.
M.M.P.G. Meyer, ten behoeve van de doorkomst door de gemeente
Asten van Peelland Truckrun op 30 april 2017.

Toezicht / Handhaving
ZAAKNUMMER:
ONDERWERP:
2017005044
Hercontrole milieu.
BESLUIT:
De eigenaar van het veebedrijf aan de Kleine Heitrak 4, 5721 SC te
Asten een voornemen last onder dwangsom opleggen om de
overtreding te beëindigen en beëindigd te houden door voor 22 april
2017 de opslagvoorziening voor vaste mest te voorzien van een
opslagvoorziening van percolaat.

Toezicht / Handhaving
ZAAKNUMMER:
ONDERWERP:
2017005051
Hercontrole milieu.
BESLUIT:
De eigenaar van het glastuinbouwbedrijf aan de Weivelden 5, 5721
WD te Asten een voornemen last onder dwangsom opleggen om
vóór 10 april 2017 de overtredingen te beëindigen en beëindigd te
houden. Dit kan door:
•
De draagbare brandblusmiddelen te laten keuren door een
erkende installateur;
•
De gasgestookte installatie te laten keuren door een SCIOS
gecertificeerde instantie.

Toezicht / Handhaving
ZAAKNUMMER:
ONDERWERP:
2017005100
Milieucontrole.
BESLUIT:
De eigenaar van de varkenshouderij aan de Busselseweg 3, 5721 PB
te Asten aanschrijven om vóór 24 april 2017 de volgende
tekortkomingen op te heffen, door:
•
Een lage debietalarmering bij de luchtwasser aan te brengen;
•
De gedragsvoorschriften voor het luchtwassysteem op te
stellen;
•
De dataloggegevens van de elektronische monitoring aan te
leveren, zodat gecontroleerd kan worden of de juiste
parameters worden gelogd.

Toezicht / Handhaving
ZAAKNUMMER:
ONDERWERP:
2017004767
Hercontrole milieu Bonksel 3.
BESLUIT:
De eigenaar van de inrichting aan de Bonksel 3, 5721 TP te Asten
een voornemen last onder dwangsom opleggen om de volgende
overtredingen vóór 17 maart 2017 te beëindigen en beëindigd te
houden, door:
•
Aan de buitenzijde van de opslagplaats de opschrift 'OPENEN
VAN AFSLUITERS VAN GASFLESSEN VERBODEN' met de juiste
lettergrootte aan te brengen;

•

•
•

Aan de buitenzijde van de opslagvoorziening, nabij de
toegangsdeur, de waarschuwingsborden aan te brengen, welke
het gevaar van de opgeslagen gevaarlijke stoffen
aanduiden;
Het afval van de lasersnijder apart af te voeren door een erkend
afvalinzamelaar;
Een melding in het kader van het Activiteitenbesluit in te
dienen, voor de doorgevoerde veranderingen binnen de
inrichting.

Klant Contact Centrum
ZAAKNUMMER:
ONDERWERP:
2017004942
Aanvraag parkeerontheffing.
BESLUIT:
Parkeerontheffing verleend aan FJJM van den Boomen, Emmastraat
25a.
Ontheffing geldig tot 21-02-2021.

Klant Contact Centrum
ZAAKNUMMER:
ONDERWERP:
2017005363
Beschikking.
BESLUIT:
Parkeerontheffing verleend aan de heer HAHJ Clevis, tuinstraat 4h.
Ontheffing geldig tot 21-03-2021.

Klant Contact Centrum
ZAAKNUMMER:
ONDERWERP:
2017003897
Aanvraag parkeerontheffing.
BESLUIT:
Parkeerontheffing verleend aan EPG van Lierop, Marktstraat 8 Asten.
Ontheffing geldig tot 27-02-2021.

Welzijn / Sport
ZAAKNUMMER:
2017005666

ONDERWERP:
Vaststellen subsidie deeltijd taalklas schooljaar 2015-2016 (zie
documenten 2017005664/2017005662).
BESLUIT:
De subsidie deeltijd taalklas schooljaar 2015-2016 wordt definitief
vastgesteld op € 24.000,=. Dit bedrag is reeds bij voorschot aan
Stichting PRODAS uitbetaald.

