
 

Openbare besluitenlijst in mandaat 
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten 

in week 8 t/m 14 maart 2017 

 
Datum aanmaak: 15 maart 2017 

 
 
Welzijn / Sport 
ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017006465 Incidentele projectsubsidie Wmo 2017 Dagbesteding Heusden. 

 
 BESLUIT: 
 Aan de Stichting Dorpsraad Heusden een incidentele projectsubsidie 

Wmo toekennen voor de kosten van het uitvoeren van het 
proeftuinproject dagbesteding in Heusden voor de periode van  
1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 tot een bedrag van  
€ 8.000,=.  
 
 
 
 

Welzijn / Sport 
ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017006110 Aanvraag uitbreiding uren dorpsondersteuning Heusden. 

 
 BESLUIT: 
 Op basis van de evaluatie op 22 december 2016 over de aanstelling 

van de dorpsondersteuner in Heusden is gebleken dat er structureel 
sprake is van overwerk van ongeveer een uur per week. Dat leidde 
tot het verzoek om haar aanstelling uit te breiden van 5 naar 6 uur 
per week. 
We zijn het gezamenlijk eens over de constatering dat de 
dorpsondersteuner in Heusden goed werk verricht en in de loop van 
de jaren bewezen heeft dat deze formule werkt. De 
dorpsondersteuner heeft een goede ingang bij diverse partners in 
Heusden, wordt daadwerkelijk gezien als vraagbaak voor individuele 
mensen en weet verbindingen te leggen tussen mensen en 
organisaties. Uiteraard is een aanstelling van 5 uur per week erg 
weinig om dit allemaal te bereiken. Ook is duidelijk dat haar 
werkzaamheden zoals ze die nu uitvoert nodig zijn om de genoemde 
resultaten te bereiken: huisbezoeken, overleg om goed samen te 
werken, informatie geven, contacten leggen. De dorpsondersteuner 
is sedert 1 januari 2017 ook opgenomen in het integraal 
gebiedsteam Guido Asten. 
 
We besluiten dan ook om de benodigde middelen beschikbaar te 
stellen om de formatie te verhogen naar 6 uur per week. De kosten 
voor deze uitbreiding bedragen 52 x € 40,- = € 2.080,- per jaar. 
 
 

  



 

Klant Contact Centrum 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017006232 Aanvraag parkeerontheffing. 

 
 BESLUIT: 
 Parkeerontheffing verleend aan FPM van den Boomen, Monseigneur 

den Dubbeldenstraat 34. 
Ontheffing geldig tot 09-03-2021. 
 
 

Klant Contact Centrum 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017006174 ST17-0175. 

 
 BESLUIT: 
 Stookontheffing verleend aan HE Leenders-van de Beuken, 

Beemdstraat 6. 
Ontheffing geldig voor maart en april 2017. 
 
 

Klant Contact Centrum 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017006192 Stookontheffing ST17-0178. 

 
 BESLUIT: 
 Stookontheffing verleend aan FJCM Goossens, Gruttoweg 9. 

Ontheffing geldig voor maart/april 2017. 
 
 

Klant Contact Centrum 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017006277 Voorstel aanvraag parkeerontheffing. 

 
 BESLUIT: 
 Parkeerontheffing verleend aan AHC Feijen, Tuinstraat 2. 

Ontheffing geldig tot 27-03-2021. 
 
 

Klant Contact Centrum 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017006156 Stookontheffing. 

 
 BESLUIT: 
 Stookontheffing verleend aan FG van Bree. 

Ontheffing geldig voor de maanden maart en april. 
 
 

Klant Contact Centrum 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017006197 Stookontheffing ST17-0187. 

 
 BESLUIT: 
 Stookontheffing verleend aan JPHM van Zeeland, Achterbos 24. 

Ontheffing geldig voor maanden maart/april 2017. 
 



 

 
Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017006439 Evenementenvergunning Koningsdag Heusden 2017. 

 
 BESLUIT: 
 Evenementenvergunning: 

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

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

aan Stichting Oranjecomité Heusden voor het organiseren van  
Koningsdag Heusden 2017 op 27 april 2017 in het Hart van Heuze te 
Heusden van 08.00 uur tot 18.00 uur.  
 
 
 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017006114 Evenementenvergunning Color Run. 

 
 BESLUIT: 
 · Vergunning te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke 

Verordening gemeente Asten (artikel 2:25). 
voor het organiseren van een Color Run op evenemententerrein  
“'t Loverveld" gelegen aan de Lienderweg te Asten op 21 april 2017 
van 10.00 uut tot 13.00 uur.  
 
 
 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017006411 Besloten feest (bruiloft) Lagendijk 9. 

 
 BESLUIT: 
 Vergunning te verlenen op grond van de Brandbeveiligings- 

verordening (artikel 2) aan de heer T.A.F.W. van Houts, Lagendijk 9  
te 5721 AS Asten voor het plaatsen van een tent ten behoeve van  
een besloten feest (diamanten bruiloft- en huwelijksfeest) op  
1 mei 2017. 
 
 
 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017006475 Bleekerweg 4 te Heusden gemeente Asten; overeenkomst 

ingebruikgeving gemeentegrond. 
 

 BESLUIT: 
 Ingebruikgevingsovereenkomst betreffende gemeentegrond 

grenzend aan Meijelseweg sectie D nr 3440 ged. 
De ingebruikgeving geschiedt "om niet". 
  
 
 



 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017006661 Evenementenvergunning Koningsdag 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 instellen van 

een parkeerverbod 
(artikel 34 B.A.B.W.). 

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

· 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 Stichting Oranjecomité Asten Dorp, voor het organiseren van 
Koningsdag Asten 2017 in het centrum van Asten op 27 april 2017 
van 07.00 uur tot 20.30 uur.  
 
 
 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017006182 Wegafsluiting t.b.v. "Lente shoppen". 

 
 BESLUIT: 
 Een tijdelijke verkeersmaatregel te nemen voor het afsluiten van 

weggedeelten (artikel 34 B.A.B.W.) in het centrum van Asten, aan 
het Centrum Management Asten, dhr. G.T.J. Vervoordeldonk, ten  
behoeve van "Lente shoppen" op 23 april 2017. 
 
 

Uitvoeringsdienst Openbare Ruimte Asten Someren 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017006440 Aanvraag instemming voor het leggen van kabels in Mgr. Den 

Dubbeldenstraat door Reggefiber. 
 

 BESLUIT: 
 De gevraagde instemming te verlenen. 

 
 

 
 
 
 
 


